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Bogdan Bobow;ki

ARCHAEOSCOPE- TRÓJWYMIAROWA WIZUALIZACJA
STRATYGRAFil ARCHEOLOGICZNEJ

1. Wprowadzenie
W wyniku nawiązania współpracy pomiędzy Zakładem Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej przy Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Katedry Technik Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu rozpoczęto badania nad projektem zastosowania techniki komputerowej typu X-VR
przy modelowaniu i wizualizacji danych archeologicznych w formie przestrzennej
Macierzy Harrisa. W 1973 roku Sir Edward C. Harris opracował model graficznego
przedstawienia relacji zachodzących pomiędzy warstwami kulturowymi na stanowisku archeologicznym. Stratygrafia stwierdza, że jeśli można wykazać, że jedna
warstwa spoczywa na drugiej, to dolna warstwa musiała być zdeponowana przed
powstaniem górnej 1• Jest to fundamentalne prawo archeologii. Procesy zachodzące
na stanowisku można przedstawić w formie przestrzennej za pomocą nowoczesnej
wizualizacji X-VR. Wśród wielu aplikacji do tworzenia Macierzy Harrisa wyprodukowano wyłącznie rozwiązania do budowy klasycznego dwuwymiarowego
diagramu. Forma przestrzenna jak dotychczas zainteresowała wyłącznie twórców
nielicznych aplikacji komputerowych 2. Istotny wydaje się postułat rozpoczęcia
prac nad prostym i nowoczesnym systemem sieciowym do budowy trójwymiarowych wizualizacji jednostek oraz relacji stratygraficznych zachodzących w obrębie
stanowiska archeologicznego.

2. Technologia
Technologia X-VR umożliwia tworzenie aktywnych aplikacji wirtualnej rzeczywistości opartych na bazach danych poprzez budowę ściśle określonych modeli scen
E. C. H ar r i s, Zasady stratygrafii archeologicznej, tłum. Z. Kobyliński, Warszawa 1992.
W. D a y, ]. C o s m a s, N. R y a n, T. V er e e n o o g h e, L. van G o o l, M. W a e 1k e n s, P. T a II o e n, Linking 2D Harris Mattix with 3D Stratigraphic Visualisations: an Integrated
approach to archaeologiwl Visualisations, [w:] CAA 2005- Computer Applications and Quantitative
Methods in Archaeology. Book oj Abstratts, Tornar 2005, s. 66-67.
1

2
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wirtualnych, które tworzą aplikację, dynamiczne generowanie przykładowych scen
wirtualnych opartych na modelu i jego parametrach, wprowadzanie określonych
przez użytkownika pytań, określanie preferencji i przywilejów użytkownika oraz
określanie aktualnego stanu systemu. Stojący na wysokim poziomie model wirtualnego świata można zapisać w pamięci bazy danych w celu dogodnego zarządzania
informacją, uzyskania dużej wydajności , poprawy bezpieczeństwa oraz wprowadzenia dostępu dla wielu użytkowników . Dynamiczne modelowanie wirtualnej
rzeczywistości jest realizowane za pomocą zaprojektowanego w tym celu języka
X-VRML 1 . Rozwiązanie może zostać wykorzystane do budowania aktywnych
aplikacji wirtualnej rzeczywistości, czyli aplikacji, które wymagają interakcji użyt
kownika z serwerem, dynamicznego komponowania wirtualnych scen, bieżącego
dostępu do baz danych, wizualizacji ciągłej, zapewnienia trwałości danych itp. W
szczególności podejście to może zostać wykorzystane do budowy internetowych
systemów ciągłej wizualizacji danych, wizualizacji danych naukowych, systemów
informacji geograficznej, systemów wielodostępnych, elektronicznych systemów
informacyjnych oraz aplikacji elektronicznego handlu (np. sklepów internetowych).
Innym obszarem zastosowań zaproponowanego podejścia jest pro d u keja cyfrowego
programu telewizyjnego nowej generacji w standardzie MPEG-4. Technologia
X-VR została wykorzystana i jest ci<lgle rozwijana przez Katedrę Technik Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu podczas prac nad licznymi projektami naukowymi: PISTE\ ARCO', Periscopeó oraz iTVP 7. Technologia została
opatentowana na poziomic europejskimx. Proponowane rozwiązanie wi zualizacji
archeologicznej l\1acicrzy Harrisa z całą pewnością rozszerzy funkcjonalność techniki X-VR na pole archeologii terenowej, a system wydaje się narzucać ogromne
podobieństwo do zastosowań znanych z technologii G.J.S.

3. Wizualizacja Macierzy Harrisa
Stratygrafia nie określa chronologii bezwzględnej, lecz wyłącznic chronologię
względną. Macierz Harrisa stanowi wygodną formę przedstawienia stratyfikacji
dużego i złożonego stanowiska na arkuszu papieru (często ogromnych rozmiarów),
schemat pokazuje konteksty i ich stratygraficzne relacje. Tradycyjne aplikacje
komputerowe budują przedstawienie graficzne stratygrafii w formie dwuwymia-

·' http://x vrml.kti.ae.poznan .pl/ oraz http://xvrml.net
4
http://piste.intranet.gr/
' http://www.arco-wcb.org/
6
http://pcri scope.kti.ac. poznan. p!/
7
http:// www.itvp.pl/
R Lista publikacji uotyCZ<Jc ych technologii X-VR: http://www.kti.ae.poznan .pl/krzysztof_walczak.html-> link bibliography
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rowej. Dane dotyczące kontekstów oraz zachodzących między nimi relacji są grupowane w wewnętrznych bazach danych. Dobra aplikacja w sposób interakcyjny i
automatyczny kontroluje właściwy porządek diagramu stratygraficznego, dostrzega
niezgodności oraz eliminuje sprzeczne relacje 9 • Przedstawienie Macierzy Harrisa
w formie dwuwymiarowego diagramu jest dobrym rozwiązaniem do publikacji,
ukazuje podstawowe informacje dotyczące położenia stratygraficznego danego
kontekstu, jednakże pominięte zostają istotne w procesie badawczym informacje
dotyczące rzeczywistego położenia obiektu w przestrzeni oraz dane opisowe (funkcja, opis zawartości, powiązanie z artefaktami, informacje związane z procesem
eksploracji obiektu itp.). Proces budowy i wizualizacji Macierzy Harrisa może być
znacznie usprawniony przy zastosowaniu techniki X-VR, która używa dwóch technologii: modelowania bazy danych oraz dynamicznej wizualizacji danych. Narzę
dzie do gromadzenia danych powinno być dostępne dla wielu użytkowników, ma
to znaczenie zwłaszcza w pracy na dużych stanowiskach, gdzie dane są gromadzone
przez wiele osób w tym samym czasie. Zalecane jest umiejscowienie bazy danych
w środowisku platformy sieciowej, np. Oracle, PostgreSQL, MySQL. Sieciowe
zarządzanie bazą znacznie przyspieszy czas dostępu do danych, rozwiąże problem
przesyłania ich na odległość oraz ujednolici wartości danych, których zmiany będą
widoczne przez wszystkich użytkowników systemu natychmiast po wprowadzeniu przez jednego z jego użytkowników. Współczesne bazy danych dostarczają
ogromnych możliwości analizy oraz przetwarzania danych przestrzennych, ich
wykorzystanie jest znane z rozwiązań na rzecz systemów informacji geograficznej.
Technologia G.I.S dostarcza archeologom narzędzia do dokładnego powielenia
rozwoju topograficznego stanowiska, w tak skutecznym sposobie, który był praktycznie niemożliwy przed zastosowaniem G.I.S i komputcrów 10 • Przestrzenna baza
danych obiektów archeologicznych oprócz podstawowych informacji dotyczących
relacji stratygraficznych zawiera dane dotyczące rzeczywistego położenia obiektu
w przestrzeni stanowiska. Dodatkowymi informacjami mogą być wszelkie dane
opisowe dotyczące danego kontekstu, wprowadzane z reprezentujących pewien
standard kart dokumentacji obiektów archeologicznych 11 • Dynamiczna trójwymiarowa wizualizacja danych może poszerzyć akwalne merody przedstawienia graficznego stratygrafii o elementy wyższej pojemności informacji i dynamizmu. Dodając
trzeci wymiar do Macierzy Harrisa, umożliwimy wizualizację danych dodatkowych
dotyczących lokalizacji obiektu na siatce trójwymiarowego stanowiska, często
niewidocznych w formie płaskiego diagramu. System może pracować zarówno

" http://www .stratify. privar. t-onli ne.de
10
E. C. H ar r i s, The only way lo see, [w:] Workshop- Computerrmd archaeology, red. O. Har!,
Vienna 2001.
11
Archaeological Sile Matlllal Third Edilion, Museum of London Archaeology Service,
London 1994.
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jako aplikacja działająca na niezależnym terminalu komputerowym, jak i w formie
serwisu internetowego dostępnego równocześnie dla dużej liczby użytkowników
umiejscowionych w ró7.nych miejscach. Narzędzia wizualizacji przestrzennej mogą
być wyświetlane w oknie przeglqdarki internetowej zawieraj~1cej standardowe
rozsze rzenia VRl'viL (Cortona VRML) i Sun Java. W wersji internetowej typu
servlct nic jest potrzebn a instalacja jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania,
co daje możliwość wykorzystania aplikacji na używanych w terenie przenośnych
komputerach typ u PDA . Technologia X-YR nie narzuca konieczności posiadania
szerokopasmowego do s tępu clo Jntcrnctu, z powod ze niem może b yć reali zowa na
przez łącza bezprzewodowego Internetu przy dostępie typu GPRS.

4. Podsumowanie
Projektowana aplikacja komputerowa jest ro zw iązaniem oparrym na dynamicznej
bazie danych zaw ierającej inform acje dot yczące obiektów <trcheologicznych, ich
poło żenia stratygraficznego i przestrzennego oraz dane opisowe podkreślające
specyfikę danego obiektu. Dyn amiz m wizualizacji produkowanej przez technologię X-YR pozwoli u ży tkownikom w interakcyjny m procesie łatwo wybrać i
dosro so wać przestrzenny wygląd diagramu stratygraficznego, w zależności ocl ich
potrze b i zainteresowań. innowacją rozwią za nia jest możliwość szczegółowego,
przestrzennie umiejscowionego przedstawienia pozycji warstwy archeologicznej
na tle jej otoczenia. Jak twierdzi Z. Kobyliński:
Badania wykopaliskowe substancji za bytkowej stanowiska lub jego części są metodami
ostatecznymi , nis zczący mi i nieodwracaln ymi , po przebadaniu- w większości przypadków- czę ść lub calość badanego ź ródła ulega całkowiremu zniszczeniu, obowiązkiem
archeologa bad ającego (a więc nisz cząc ego) treść zabytkowego stanowiska w procesic
odkrywania i dosta rczania now ych źródeł , jest jej jak najwierniejsze i najpełniejsze odtworzeni e w postac i dokumenracji naukowej i udo s tępnienie wyników bad ań wykopaliskowych
szybko i szeroko ogólowi spoleczei1stwa oraz innym specjalistom w formie pozwalajqcej
badań

na wykorzystanie w dalszych studiach 12 .

Niszczona bezpowrotnie substancja za bytkowa dzięki zas tosowaniu nowoczesnego narzędzia wizualizacyjncgo mo że zostać pokazana w wielokrotnych
konfiguracjach umożliwiających badanie jej złożonych cech. Rozwhlzanie umożliwi
grupowanie obiektów, wybranie poziomu szczegółów, selekcje widoku obiektów. Obraz stanowiska archeologicznego będzie mógł przedstawiać, w zależności
od potrzeb badawczych, zarówno wszystkie konteksty, jak i pojedyncze grupy

JZ Z. K o b y l i ń s k i, Ewidencja, ekJpiQrruja i rlokummlar:ja w pmktyf."e krmserwJatom rmheologicznego, " Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków. Arc heologia" 1998, z. l, s. 59.
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Rycina l. Archaeoscope- projekt przestrzennej wizualizacji Matrycy Harrisa

kontekstów, określone ich funkcją, rodzajem, czy też przynależnością do danego
poziomu osadniczego. Aplikacja umożliwi wirtualną wędrówkę po przedstawionym
symbolicznie stanowisku archeologicznym. Wirtualna wizualizacja stratygrafii znajdzie zastosowanie w archeologii terenowej oraz nauczaniu metodyki prowadzenia
wykopalisk archeologicznych.
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Bogdan Bobowski
PROJEKT ARCHAEOSCOPEDREIDIMENSIONALE DATENVISUALISIERUNG
DER ARCHAOLOGISCHEN STRATIGRAPHIE
Zusammenfassung
Das vorgeschlagene Werkzeug wird ermi:iglichen, mchr komplizierte Yerhaltnisse zwischen
archaologischen, dreidimensional lokalisierten Objekten zu erblicken. Der Autor schHigt das
Projekt Archaeoscope vor, da s a n die Netzcbene/plattform angelchnt wird. Z u dessen Herstellung
soli eine modernc Technologie der dreidimensionalen Datenvisualisierung, der so gencnnten
X-VRML, angcwandt werdcn. Oie dreidimensionale graphishe Technik tragt dazu bei, das man
die archaologische Stratigraphie besser vcrsteht. Das Ergebnis der modernen dreidimensionalen
Darstellung der Stratigraphie wird in Form von ci ner Computerdatei au f einem Digitaltrager
verOffentlichr und einer traditionellen Druckpublikation beigefiigt. Die vorgeschlagene Losung
erhi:iht die Wirksamkeit und Qualitat der archaologischen Dokumentation.
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KOLEJNOŚĆ TESTATORÓW
W DOKUMENTACH ŚREDNIOWIECZNYCH

Z ELEMENTAMI PROZOPOGRAFII
(na przykładzie dokumentu
Bolesława Pobożnego z 1261 roku)

J

eżeli

chodzi o kolejność zapisu świadków, dotychczas wypowiadano się dość
powszechnie, iż hierarchiczna kolejność w dokumentach z końca XIII wieku
była ściśle przestrzegana. Maria Bieliń ska sformułowała na tej podstawie jedno z
kryteriów oceny autentyczności dokumentów średniowiecznych. Sądziła, że
[... ] przy krytyce dokumentów bardzo duże znaczenie, ułatwiaj ące stwierdzenie
przekazu prawnego, ma zidentyfikowanie świadków występujących przy
czynności prawnej. Istotne są tu nie tylko imię i urząd piastowany przez daną osobę, ale
także porządek, w jakim występują świadkowie 1 •
autentyczności

Wymienienie świadków w dokumencie miało na celu ewentualną późniejszą
ich na świadectwo dokonania akcji prawnej, w której uczestniczyli, czy też świadectwo samej dokumentacW. Zdaniem Karola Maleczyńskiego
najwyższemu urzędnikowi dworu książęcego, kanclerzowi, niezmiennie przyznawano miejsce tuż po książę tach i biskup ach 3 • Natomiast Jerzy Mularczyk uważa,
iż nic ismiał j akiś system wzorcowy 4 •
Pragnę włączyć się w dyskusję na ten temat, za podstawę mojej ana lizy przyjmując dokument KDW I 393 z 1261 roku 5 , w którym Johannes cance!larius występuje
na liście św iadków na pozycji drugiej- tuż po Januszu, arcybiskupie Gniezna.
Pochodzenie Janu sza nie jest w pełni wyjaśnione. Zalicza się go do małopol 
skiego rodu Tarnawów. Po raz pierwszy wystąpił 12 kwietnia 1232 roku jako kanclerz arcybiskupa Pełki , który to urząd piastował przez dwadzieścia lat. Jako inne
urzędy otrzymał dziekanię i prepozyturę w kapitule gnieźnieńskiej. Był również
możliwość powołania

M . B i e l i ń ska, Kancelaria Władysława Łokietka, "Studia Źródłoznawcze" (Commentationes), 1961, VI, s. 32.
2
W. S e m k o w i c z, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1946, s. 81.
3
K. M a l e c z y ń s k i, M. B i e l i ń s k a, A. G ą s i o r o w s k i, Dyplomatyka wiek6w
1

średnich,

Warszawa 1971, s. 192.
M u l a r c z y k, Dobór i rola
Wrocław 1977, s. 59.
4

5

].

świadków

w dokumentach

śląskich

do ko1ica XJIJ wieku,

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (Codex Diplomaticus Maimis Poloniae) (dalej: KDW),

wyd. I. Zakrzewski, t. I,

Poznań

1877, s. 347.
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scholastykiem kolegiaty łt;czyckicj. Zorganizował kancelarię biskupią oraz uczył
sztuki redagowania dokumentów w szkole katedralnej w Gnieźnie 6 .
W latach, kiedy Janusz był kanclerzem, wykształcił się formularz stosowany
na dworze arcybiskupim do końca XIII wieku. Janusz uczestniczył także w działalności politycznej metropolity; biorąc udział w wiecach, także międzydzielnico
wych, załatwiał wiele spraw swego arcybiskupa. Ostatni raz jako kanclerz Pełki
wystąpił 20 stycznia 1252 roku. W roku tym został nadwornym kanclerzem księcia
kujawsko-łęczycko-sieradzkiego Kazimierza Konradowica. W czasie sześciu lat
kierowania kancelarią książęcą zdołał wywrzeć wpływ na politykę Kazimierza,
zwłaszcza wobec Krzyżaków i Jaćwingów.
Janusz cieszył się także zaufaniem Bolesław Wstydliwego, Przemysia l i
Bolesława Pobożnego, zapewne dla tego też został, po zgonie Pełki, obrany arcybiskupem gnieźnieńskim 20 maja 1258 roku 7• Jak podaje Kronika wielkopolska:
[... ] w tym samym również roku prepozyt gnieźnieński został wybrany na arcybiskupa
[.. . ]. Po swoim wyborze wyprawił on w poselstwie do kurii rzymskiej kanoników gnieź
nieńskich[ ... ]. Ci przybywszy do kurii rzymskiej dowiedzieli się o rozporządzeniu papieża
Aleksandra [IV] zawierającym zastrzeżenie, iż każdy wybrany na biskupa powinien osobiście
zjawić się i przedstawić panu papieżowi [... ]. [Janusz] wszedł do kurii rzymskiej w roku
pal'iskim 1259 i przedstawił się pan u papieżowi. Papicż zobaczywszy go i wybadawszy za
pośrednictwem kardynałów, zatwierdził jego wybór 8 .
Jako arcybiskup Janusz odegrał znaczn<1 rolę w życiu politycznym kraju- był
mediatorem między Piastowiczami a biskupami. On też zwołał wiele synodów
prowincjonalnych (m.in. w latach 1262, 1265, 1267, 1269, 1270, 1271). W 1261 roku
przyczynił się do likwidacji sekty biczowników na terenie Polski. Ulokował też
wiele osad (m.in. Ostrowite Prymasowskie) na prawie niemieckim, na co uzyskał
przywilej od Bolesława Pobożnego w 1262 roku. Zmarł między 26 sierpnia a 20
września 1271 roku i został pochowany w Gnieźnie').
Kanclerzy i notariuszy spotykamy również w środku i na końcu listy świad
ków. Dokument KDW I 393 był świadczony przez Macieja [Matheus] notariusza,
pełniącego zarazem funkcję sigillatora. Urzędnik ten zamyka listę. Porwierdza to
opinię Jerzego Mularczyka, iż miejsce zajmowane w wykazie świadkujących było
niezależne od oficjalnej hierarchii godności urzędniczych 10 .
Kim był Maciej i skąd przybył na dwór książęcy? Zgodnie z analizą dyktatu
jego dokumentów sporządzoną przez Marię Bielińską, Maciej mógł być benedyk-

K. Z i c l i ń ska-M e l k o w ska, Janusz, Jan, [w:] Wie/kopoLI"i.:i słowni/.· biograjlczny, red.
i J. Topols ki, Poznar1 1981, s. 288.
7
Ibidem.
"Kronika w•ielkopolsJ:a, wyd. B. Klirbis, Warszawa 1965, s. 264.
''K. Z i e l i ń s k a-1\1 c l k o w s k a, op. cit., s. 288.
10
]. M u l ar czy k, op. cit., s. 59-60.
6
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tynem, który znalazł się w cape/li dworskiej jako kapelan u księcia 11 • Capella było
to grono duchowieństwa świeckiego i klasztornego, które, poza pełnieniem służby
Bożej na potrzeby księcia i jego dworu, dostarczało też ludzi do organizującej
się książęcej kancelarii 12 • Umiejętności Macieja pozwoliły mu objąć stanowisko
notariusza u Bolesława Pobożnego w latach 1257-1271.
Pomimo zasług, jakie położył przy organizacji kancelarii książęcej, na Macieju
może ciążyć poważny zarzut, że jako notariusz książęcy sporządzał falsyfikaty na
rzecz swojego opactwa lubińskiego (dokumenty KDW I 119, 205, 232, 235) 13 •
Maciej osobiście spisywał dokumenty, które redagował. O tym, że nie de iure, lecz
de facto kierował kancelarią książęcą w latach 1257-1271 może świadczyć fakt, iż
do niego właśnie należało przechowywanie Bolesławowych pieczęci, był więc
tym, qui tenuit sigiilum domini. Przywiesił dwukrotnie pieczęć do dokumentów na
specjalne polecenie wystawcy. Jednym z tych dyplomów był właśnie dokument
KDW I 393: Matheus noster notarius, qui et presentem cedullam sigillavit14 • O ważności
jego urzędu może świadczyć umacnianie się roli pieczęmej już od XII wieku jako
głównego czynnika uwierzytelniającego dokument 15 •
Mimo że równocześnie z Maciejem pracował notariusz Piotr i nieznany bliżej
pisarz, to dokumenty najczęściej wymieniają właśnie Macieja jako pracownika
kancelarii (26 razy). Zaraz po jego ustąpieniu ze stanowiska zauważalna stała się w
kancelarii wielkopolskiej pewna dezorganizacja 16 • Następnymi dostojnikami predestynowanymi- zgodnie z poglądami polskich autorów, w tym Marii Bielińskier 7
-do zajmowania eksponowanych miejsc wśród świadków byli: wojewodowie (palatini), komornicy (camerarii) i kasztelanowie (castellani). Dokument KDW I 393
potwierdza to stanowisko. Pozycję trzecią, czwartą i piątą na liście świadków tego
dokumentu zajmują kolejno: }!_"rkenboldus Gnezdnensis palatinus, Simon castellanus
Gnezdnensis i Matheus Landensis caste/lanus.

11

M. B i e l i ń ska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 112.
F. Sikor a, Dokumenty i kancelaria Przemysia l i Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle
wsp6fczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1963, s. 181.
13
M. B i e l i ń ska, Kancelarie i dokumenty ... , s. 112.
14
F. Sikor a, op. cit., 180.
15
Szerzej pisze o tym K. B o b o w s k i w rozprawie Umacnianie się prawnej roli pieczęci w
X!! i X !II wieku (na przykładzie Pomorza Zachodniego), "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1986,
t. XXVIII, z. 2, s. 23-39. Wielu polskich dyplomatyków wskazywało na stopniowe zdobywanie
w przewodzie sądowym przewagi przez dokument opieczętowany nad krótką notycją z zeznaniem świadków. Na Pomorzu Zachodnim ważność pieczęci ujawniła się wcześniej niż na innych
ziemiach polskich. Niektóre kancelarie zaczęły pomijać formułę penalną, sankcję stosowano
sporadycznie w 2. pol. XIII w. W tym okresie również coraz częściej zaczyna pomijać się listę
świadków, szczególnie w dokumentach książęcych, kościelnych i prywatnych.
16
F. Sikor a, op. cit., s. 180.
17
Zob.: Kancelaria Władysława Łokietka, s. 32-33 oraz Kancelarie i dokumenty ... , s. 43.
12
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Kronika wielkopolska wspomina, iż Erkenboldus i Simon byli braćmi: "Kazimi e rz [... ] na jednym wiecu, który sa m podstępnie zwołał, pojmał Herkebolda,
wojewodę g nieźnieńskiego, brata jego Szymona, tamtejszego kasztelana, Mikołaja
kali skiego oraz wiei u innych rycerzy" 1s.
W sp isach urzędników wielkopolskich 19 została uwzględniona postać Herke nbold a (Arkenbolda) z rodu Zarębów, który najpierw był sędzią kaliskim- na
tym stanowisku pojawił się po raz pierwszy 17 lipca 1246 roku (KDW I 254) 20 •
Następnie przeszedł na urząd kasztel ana kaliskiego (od 26 kwietnia 1252- KDW
l 303), na którym po raz ostatni jes t wzmiankowany 11 maja 12532 1• Jako kasztelan ka łi s ki św i adkował od kwi e tnia 1252 roku (w dokumentach KDW 1303,305,
307, 308) 22 . B y ł również wojewodą kali skim- na tym sranowi sku wzmiankowany
jest w dokumentach w okresie od 24 kwietnia 1257 (KDW l 354) do 6 stycznia
1284 (KDW I 531). Ponadto był wojewodą Gniezna i zaufanym (noster) Bolesława
Pobożnego 23 • Ojcem Herkenbolda był Albert Zaremba, sam zaś H e rkenbold, prócz
Szymona, miał jeszcze dwóch brac i: Janka i Marcina.
Je że li chodzi o Szymona- pi e rwszym jego urzędem było stanowisko cześnika
kali skiego; jako cześnik świadczy dokumenty w okresie: 4 czerwca 1246 (KDW
1240) do 20 maja 1253 (KDW I 310) 24 . Z dokumentu KDW I 393 znamy go jako
kaszte lana gnieź nieńskiego; na rym stanowisku występuje w dyplomach wielkopolskich od roku 1253 (KDW 131 9) do 28 maja 1274 (KDW 1V 21) 25 .
Jak ju ż wspomniano, na pozycji piątej listy świadkujących znajduje się w
dokumencie KDW I 393 Matheus Landensis castellmws. I wła ś ni e w owym dokumencie pojawił się po raz pierwszy (1261 rok). Prawdopodobnie stanowisko swoje
pi as tow a ł dłużej niż trzy lata, aczkolwiek po raz ostatni świadczył 9 lutego 1264
roku (KDW 1411) 26 •
Prawidłowość występowania kasztelanów, wojewodów i palatynów po ksią
żętach, duchowieństwie i inn ych wyższych urzęd ac h poj awia s ię najczęściej w
dokum e ntach pol skich, ale zd a rzaj ą się przypadki podważające konse kwencję
stosowania tego systemu, kiedy to n as tę puje przemieszczenie róż nyc h urzędów ,
ni eza l eż nie od średniowiecznej drabiny urzędniczej.
J eże li chodzi o kolejność mi ejsc przys ługujących na li stach świadków duchowień s twu, to w Małopolsce dygnitarze świeccy występowali, według Władysława

Kronil:a wielkopolskfl , s. 267.
Utzęrlniiy wielkopolscy XII-XV wiek - :.pi.ly, red . A. Gąsiorow ski,
Ibidem, s. 46.
11
Ibidem, s. 42.
12 M . B i e l i Jl s k a, Kana/arie i rlol:umenty ... , s. 332.
23
Urzędnit)' wiell:opolsty XII-XV wiei: - :.pisy, s. 48.
24
Ibidem , s. 4 1.
1
' Ibidem, s. 37.
2
" Ibidem, s. 51.
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1
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20

Wrocław

1985.

Kolejność testatorów

w dol·umentach średniowiecznych z elementami pfYJzopogmfii ...

17

Semkowicza 27 przed duchownymi, a w Wielkopolsce na odwrót. Również i ten
wniosek potwierdza się w dokumencie KDW I 393- można zauważyć, iż Johannes
archiepiscopus Gnezdnensis poprzedza Johannesa cance//ariusa.
Ja n był trzecim kanclerzem Przemysła I. Równie mocno jak z dworem książę
cym związany był z kapitułą poznańską, której był kanonikiem, a następnie archidiakonem. Znany jest od roku 1235 jako kapelan Władysława Odonica. Pozyskał
zaufanie zarówno Przemysła, jak i Bolesława Pobożnego, gdyż pracował w kancelarii
obu braci przez jedenaście lat, od roku 1252. Jednak na tok pracy kancelarii nie
miał większego wpływu, mimo że był człowiekiem obdarzonym ambicjami i wielką
energią 2 R. Ubiegał się nawet o stanowisko biskupa po Boguchwale.
Piastując urząd kanclerza Przemysła I, nie zmienił personelu kancelarii. Po
śmierci księcia w 1257 roku Jan pozostał na stanowisku jako kanclerz Bolesława
i pełnił swą funkcję do roku 1263 lub 1264. Po ustąpieniu z urzędu nadal był
archidiakonem. Maria Bielińska twierdzi, że
[... ] w latach kanclerstwa Jana umocniła się waga dokumentu książęcego i zaznaindywidualny styl kancelarii (stilus curiae). Styl ten był tak znany odbiorcom, że
ówcześni fałszerze w podrabianych przez siebie dokumentach naśladowali lub przenosili
in extenso zwroty z dokumentów dyktatu Macieja, chcąc nadać swym falsyfikatom cechy
czył

autentyczności 29 .

W ostatecznej rekapitulacji należy stwierdzić, że o ile w pierwszej połowie
reguły w zakresie świadczenia były jeszcze dość nieustalone, o tyle w
drugiej jego połowie można mówić o ich ustabilizowaniu się. Prócz tego można
zauważyć poważne zmiany, takie jak gwałtowny wzrost na listach świadków szeregów rycerstwa nieurzędniczego i częstsze pojawianie się mieszczan. Pojawiają
się sołtysi wraz z pojedynczymi chłopami. Te właśnie zjawiska, według Jerzego
Mularczyka 30 , połączone z kurczeniem się świadczenia książęco-biskupiego wywołały swego rodzaju "demokratyzację" list świadków dokumentów książęcych.

XIII wieku

W. S e m k o w i c z, op. cit., s. 85.
M. B i e l i ń ska, Kancelarie i dokumenty ... , s. 75.
29
Ibidem, s. 75-76.
30
~ l ar czy k, op. cit., s. 61.
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DIE REIHENFOLGE DER TESTATOREN
IN MITTELAL TERLICHEN QUELLEN
Zusammenfassung
Bis heute herrschte die allgemeine Meinung, class die Hierarchie bei der Registrierung von
Zeugen, streng behalten war. Maria Bielińska hat aufGrund dicserTheorie ein von den vielen
Kriteriren formuliert, cli e clie Autentizit~it der mittelaltcrlichcn Dokumenten verifizieren lass t.
Sie sagtc, dass bei der wisscnschaftlichcn Kritik der Dokumen ten, sehr grol3e Bedeutung, die
Verifizierung der Zeugenreihe, die an der Rcchthandlung tcilnahmen. Andere Forscher wie
Karol Maleczyński oder Jerzy Mularczyk beton ten, class es sich urn cincn Muster hanclelte, der
heute nich t mehr bckannt ist. Die Autorin dringt direkt mit einem sehr deutigen Bcispiel, in
dic schon seit Jahrcn besprochcne Problematik.
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Tadeusz Serylak

ŚREDNIOWIECZNE

PRZEMIANY KONIUNKTURALNE
GŁOGOWA l ŚWIDNICY
/

redniowieczne miasta śląskie, ów niezwykły kompleks społeczno-gospodarczy,
s tanowią do dziś przedmiot badań wielu mediewistów polskich 1• Na szczególną uwagę zasługują tu dwa znane centra: Głogów i Świdnica, gdyż tam wyratnie
zarysowały się średniowiecz ne tendencje, a więc przekształcenia się ośrodków prommiejskich w miasta lokacyjne lub posadowienie ich na "surowym korzeniu".
Celem pracy było ukazanie specyfiki rozwojowej obu wspomnianych centrów
na podstawie analizy czynników koniunkturalnych, jak równie ż analiza genezy
i uwarunkowań wpływających na d ynam ikę ówczesnych prze kształceń. Ramy
chronologiczne pracy ograniczają s ię głównie do średniowiecza. W celu jednak
pełniejszego ukazania dokonujących się w owych miastach różnorodnych procesów
konieczne było sięgnięcie do starszych tradycji osadniczych.

S

1
N a uwagę zasługują szczególnie: M . M l y n ar ska-Kale ty n o w a, Rozw6j sieci miejskiej
11a .~lqsku na przełomie Xlf!Xlll i w XJJJ w., "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1980,
R. XXVIII, nr 3; e a d e m, Wroclaw XIJ-XJJJ wieku. Przemiany :.poleczne i osadnicze, Wrocław
1986; e a d e m, Stan badań nad miastem fredniowiecznym na .5}1qsku, [w:] Kultura fredniowiecznego
.~!qska i Cze(h. Miasto, red . K. Wachowski, Wrocław 1995; B. Z i e n t ar a, Henryk Brodaty i jego
czasy, Warszawa 1975; H . M ii n c h, Poczqtki fredniowiecznego układu miejskiego ze szczeg6lnym
uwzględnieniem Ś/qska, "Kwartalnik ArchitektLiry i Urbanistyki", t. V, 1960, z. 3;]. P i e k a ls k i, Uwagi o problemie definicji mimta średnio wiecznego. Struktmy wczesnomiejskie i p6źnofrednio
wieczny model osadnictwa miejskiego, [w:] Kraje słowiańs!.:ie w wiekach frednich. Profanum i sacrum,
red . A. Kócka-Krenz i W. Łosiński, Poznań 1998; i d e m, Centrum fredniowiecznego miasta jako
problem badawczy archeologa, [w:] S(redniowieczny J'lqsk i Czelhy. Centrum fredniowiecznego miasta.
Wrocław a Europa Środkowa, red.]. Piekalski i K. Wachowski, "Wratislavia Antiqua. Studia z
dziejów Wrocławia", t. 2, Wrocław 2000; Od plemienia do pmistwa. Śląsk na tle wczesnofredniowiecznej Słowiańszczyzny zachodniej, [w:] Śląskie sympozja historyczne, t. l, red. L. Leciejewicz,
Wrocław-Warszawa 1991;]. P u d e l k o, Zagadnienie wieikoki powierzchni fredniowiecznych miast
J'!qskich, "Rozprawy Komisji Historii Szwki", t. V, Wrocław 1967; oraz autorzy, których badania
wpłynęły na rozszerzenie wiedzy o średniowiecznej Świdnicy i Glogowie: M. C h o r o ws k a, D. K a r s t, C. L a s o t a, Organizacja przestrzenna pmdukąi i sprzedaży piwa w fredniowiecznej Świdnity, "Archaeolog ia Historica Polona " 1998, t. 7; R. C z er ner, Zabudowy ryttk6ru>.
Średniowieczne bloki śr6drynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002; R. C z e r n e r,
C. L a s o t a, Blok ratuszowy '11/1 Świdniry do połowy XVI wieku, Wrocław 1997; T. Koza c z e ws k i, Głogrfw- miasto fredniowieczne, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 1973, t. XVIII,
z. l ; T. Jurek, Dziedzic Kr61estwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (l 274-1309), "Prace Komisji
Historycznej PTPN", t. 45, Poznań 1993.
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Przemiany, jakie dokonały się w obu ośrodkach, uzależnione zaistnieniem wielu uwarunkowań, kształtowały ich koniunkturę nic tylko w aspekcie gospodarczym,
ale również społecznym, kulturowym i innych. Była ona w średniowieczu powiąza
na ściśle z wszelkimi zmianami wynikającymi z przyczyn naturalnych, takimi jak:
pożary, susze, powodzie, wojny, epidemie itp. Ich wpływ kształtował rozwój i dalsze
funkcjonowanie społeczności owych miast. Kolejnym czynnikiem ważnym w rozpatrywaniu progresu tych ośrodków jest zagadnienie władzy i polityki książęcej. Były
one w dalszej perspektywie przemian danych ośrodków znaczącymi wyznacznikami
dynamicznego ich rozwoju. Należy też wspomnieć o uwarunkowaniach gospodarczych, a więc o handlu i kupcach. Ci ostatni stanowili nośnik różnorodnych informacji, stanowiących często impuls do dalszych przemian. Ich działalność łączyła się także z umiejscowieniem na mapie sieci komunikacyjnej omawianych miast. Wiemy,
że położenia obu ośrodków predestynowało je do zawiązywania szerszych kontaktów. Można też sądzić, że ich graniczne usytuowanie narażało te centra na
zagrożenie konfliktami militarnymi. Na uwagę zasługują też dogodne warunki naturalne, które sprzyjały osadnictwu. Adaptacja pierwotnego środowiska oraz wpływ
przedstawionych powyżej czynników doprowadziły do wykształcenia Głogowa i
Świdnicy, jednych ze znaczniejszych ośrodków miejskich na Śląsku.
Jak już wspomniano, do różnorakich czynników kształtujących koniunkturę
ośrodków miejskich w pierwszym rzędzie można zaliczyć specyfikę środowiska
naturalnego. Ona to bowiem warunkowała potencjalne możliwości zasiedlenia
danego obszaru. Środowisko zmieniało się zgodnie z zamierzeniami wynikają
cymi z celów działalności ludzi 2 • l tak np. osadnictwo w rejonie Głogowa było w
dużym stopniu zależne od Odry i Baryczy, które stanowiły przeszkody trudne
do przebycia3 • Jedyna przeprawa istniała w Głogowie, drugi bród znajdował się
dopiero w Bytomiu Odrzańskim, a więc w odległości około 20 km na zachód od
tego ośrodka 4 . Tak więc w XIII wieku były to jedyne dogodne przejście przez
Odrę na odcinku od Krosna do Wrocławia. Jak wiemy, układ topograficzny brodu
głogowskiego jest bardzo podobny do wrocławskiego, opolskiego i raciborskiego.
Podejście do brodu od strony Niemiec schodzi z wysokiego brzegu, gdzie na terasie najczęściej powstawały targi 5 . W przytoczonych wcześniej przykładach miast
śląskich targ i samo miasto powstawały zawsze na lewym brzegu rzeki, czyli w
2 Z. i S. K LIr n a t o w s c y, "Czynnik przyrodtliczy" a "czynnik ludzki" w rozwoju osadnictwa,
[w:] Civitas et Vi/la. Miasto i ·wid w .l'redniowiecznej Europie ~~;rodkowej, red. C. BLiśko, J. Khipste,

L. Leciejewicz, S. Moździoch, Wrocław-Praha 2002, s. 27-35 .
.1 Z. H e n d c l, Głogów' o/.:ofo rokuJOOO, [w:] TraktcesarJki. Jfawa-Gniezno-Magdeburg, red.
W. DziedLiszycki i M. Przybył, Poznań 2002, s. 163.
4 M. K LI t z n e r, Głogów, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad .l'rodkowq
Odrq i dolnq Wartq (województwo zielonogónkie), t. II: Dolny ,\;lqsk, Dolne Łużyce, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Zielona Góra 1970, s. 137.
5
Ibidem, s. 136.
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miejscu, gdzie była możliwa przeprawa przez rzekę. Punkt ten był równocześnie
dogodnym miejscem do obrony.
Inaczej natomiast wygląda kwestia naturalnych czynników warunkujących
rozwój osadnictwa Świdnicy. Na szczególną uwagę zasługują tu klimatyczne walory
tego regionu. Dzięki nim ma ona nawet dzisiaj znacznie dłuższy okres wegetacyjny,
co sugeruje, że powszechnie uprawiano tu winorośl, a także ciepłolubne owoce i
warzywa, przynajmniej do XIII wieku 6 . Jednakże od XIV wieku nastąpiło ochłodze
nie klimatu, niejednokrotnie objawiające się mroźnymi zimami 7. Warunki hydrograficzne podgórskiej Świdnicy w pewnym aspekcie są podobne do głogowskich.
Bystrzyca, która w rejonie Świdnicy jest zasilana przez Piławę, stwarzała również za
sprawą swych starorzeczy pewne trudności w przeprawie8 • Usytuowanie Świdnicy
na pierwszej terasie nadzalewowej ma częste analogie w geografii polskich miast
nadrzecznych. Takie położenie cechują przede wszystkim walory obronne 9 • Inną
jego zaletą było zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Świdnica, okolona przez
wzgórza i góry, była enklawą przeciętą przez Bystrzycę z jej dopływami. Naturalne
uwarunkowania obronne z czasem zostały wsparte przez osadników umocnieniami ziemnymi, a następnie murami miejskimi. Na uwagę zasługuje też bogactwo
występującej tu flory pozwalające na zaspokojenie potrzeb żyjących tu ludzi oraz
sprzyjające uprawie i zdrowiu czynniki klimatyczne 10 • Osadnictwu w tym regionie
sprzyjało także występowanie urodzajnych ziem oraz podziemnych wód 11 , które
niewątpliwie także przyczyniły się do prosperity Świdnicy. Reasumując, obydwa
ośrodki dzięki swemu położeniu oraz specyfice środowiska przyrodniczego miały
już duże walory wykorzystane w przyszłości.
Omawiając czynniki poświadczające wpływ na koniunkturę Głogowa i Świd
nicy, można wspomnieć, że zmiany, jakie zaszły na terenie ziemi głogowskiej w X
wieku, odcisnęły swe piętno na topografii Głogowa. Plemię Dziadoszan 12 weszło
w skład nowo powstałego państwa polańskiego. Od 963 roku zachodnia granica
plemienna stała się równocześnie linią oddzielającą młode państwo słowiańskie
od Cesarstwa 13 • Od tego czasu aż do 1157 roku jest to teren stałych starć między
6
J. L o d o w s k i, Dolny Śląsk na poczr1tku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i
gospodarcze, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 47.
7 S. K o t e ł k o, W średniowieczu- od początków miasta do 1526 r., [w:] Świdnica. Zarys
monografii miasta, red. W. Kona, Wrocław-Świdnica 1995, s. 37.
8
W. W a l czak, Obszar przedsudecki, Warszawa 1970, s. 144.
9
S. L i s z e w ski, Geografia miast nadrzecznych, "Rzeki. Kultura- cywilizacja- historia",
t. 4, Katowice 1995, s. 133.
10
J. Ja n czak, Środowisko geograficzne Po!ski przedrozbiorowej, [w:] Historia chłopów polskich,
t. l: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. S. Inglot, Wrocław 1979, s. 34-64.
11
W. W a l czak, op. cit., s. 166; Świdnica. Zarys ... , s. 11.
12
S. M o ź d z i o c h, Wczesnośredniowieczne grody śląskie a ówczesne podziały plemienne, [w:]
Kraje słowiańskie w wiekach średnich ... , s. 104.
13
M. Ku t z ner, op. cit., s. 140.
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państwami 14 •

I dlatego polityczną konsekwencją tego stanu były zmiany
w tutejszym systemie obronnym, który zaczęto rozbudowywać 15 •
Ówcześnie wytyczona granica owych fortyfikacji przebiegała od Krosna dalej do
Iławy i w kierunku Wlenia, linią rzek Kwisy i Bobru. Nie była to przypuszczalnie
właściwa granica, gdyż głównymi punktami obrony były położone wzdłuż Odry
Krosno, Bytom Odrzański i Głogów. Przed nimi natomiast ciągnął się pas umocnień
zwany Wałami Śląskimi 16 • To wieloaspektowe znaczenie Głogowa jest poświad
czone źródłami, które wskazują na istnienie szlaku komunikacyjnego biegnącego
z południowych Niemiec przez Miśnię, Budziszyn do Poznania i Gniezna 17 . Był on
bardzo ważny dla młodego państwa polskiego, gdyż łączył główne ośrodki administracji Cesarstwa ze stolicą Mieszka I. Głogów był pierwszym znacznym grodem
na tym szlaku 18 • Należy wspomnieć, że rejon, w którym rozkwitł Głogów, już od
czasów starożytnych był miejscem handlu tranzytowego. Dowodzą tego liczne
znaleziska importów rzymskich i monet 19 • Dlatego powstały tu w drugiej połowie
X wieku potężne obwarowania. Ich głównym czołem obronnym był gród książęcy
i znajdujące się obok podgrodzie 20 • Analogiczne systemy obronne funkcjonowały
też np. w Poznaniu, Międzyrzeczu i Wrocławiu 21 • Charakteryzują się one nie tylko
posadowieniem podgrodzia na piaszczystej łasze rzecznej, przez którą przechodził
szlak komunikacyjny, ale też lokalizacją grodu książęcego, przeważnie zorientowanego w kierunku głównego zagrożenia, czyli Cesarstwa.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że Głogów został wzniesiony zgodnie
z zasadą stosowaną w grodach wczesnego państwa Piastów 22 • W X wieku nastąpiło
zniszczenie lub przemieszczenie starego ośrodka położonego koło dzisiejszej stacji
kolejowej. Nastąpiła też wówczas budowa nowego punktu obronnego na Ostrowie
Tumskim 23 . Powstał tam ośrodek składający się z dobrze ufortyfikowanego grodu
tymi

zachodzące

14
K. O lej n i k, Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, "Dzieje narodu i państwa polskiego",
t. I, z. 4, Kraków 1988, s. S.
15
L. K aj z e r, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce
X-XV/11 wieku, Łódź 1993, s. 63 i n.
16
J. D r a b i n a, Historia miast fląskith w fredniowieczu, Kraków 2000, s. 83; E. K o w a lc z y k, Dolnofląski odcinek pielgrzymki cesarza Ottona III. Rola Wałów Śląskich w kształtowaniu
szlaków komunikacyjnych Polski wczesnopiastowskiej, [w:] Trakt cesarski... , s. 129-14 7.
17
M. Ku t z ner, op. cit., s. 142.
18
Z. H e n d e l, op. cit., s. 163.
19
Z. H i l c z e r ó w n a, A. U r b a ń s k a-Ł o s i ń s k a, Rozwój terenów osadrliczych u schyłku
starożytnofci i we wczesnym fredniowieczu w południowej częfci województwa zielonogórskiego, [w:]
Studia nad początkami... , s. 68.
20
M. Ku t z ner, op. cit., s. 143.
21
Z. H i l c z er ów n a, A. U r b a ń ska-Ł o s i ń s k a, op. cit., s. 101.
22 M. Ku t z ner, op. cit., s. 144.
23
Z. H i l c z e r ó w n a, A. U r b a ń s ka-Ł o s i ń s k a, op. cit., s. 98.
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oraz dwóch osad. jedna z nich pozostała na lewym brzegu Odry. W tym miejscu
wzniesiono w XIII wieku zamek, rozwinęło się tam również miasto lokacyjne 24 .
Omówione przemiany sugerują, iż w okresie wczesnopiastowskim świadomie
likwidowano dawne grody plemienne i wznoszono nowe ośrodki władzy administracyjno-wojskowej25. Zjawisko to jest uzasadniane późniejszym włączeniem
Śląska do państwa Polan. Wydaje się, że likwidacja dawnych miejscowych struktur
administracji plemiennej była jedyną możliwością na połączenie ich z państwem
Mieszka J26. Natomiast w późniejszych czasach budowa zamku przy rozbudowującym się mieście lokacyjnym była spowodowana bliskością powstającego tu w
XIII wieku centrum osadniczego27.
Początki Świdnicy są wprawdzie mniej skomplikowane, jednakże wśród
badaczy ścierają się dwa poglądy na temat powstania tego ośrodka. W kwestii
osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Świdnicy doniosłe znaczenie ma istnienie
tu we wczesnym średniowieczu osady, być może rybackief 8 • Pierwotna osada, z
której wykształciło się miasto, znajdowała się na lewym brzegu Bystrzycy29 . W
związku z wpływem, jaki wywarła na nią tzw. droga podsudecka na przełomie
XI-XII wieku doszło do przekształcenia się osady rybackiej w handlową o charakterze targowym. W tym też okresie powstała droga prowadząca z Wrocławia doliną
Bystrzycy do Świdnicy i dalej do Czech 30 • Zmiana ta jednocześnie spowodowała
przesunięcie nowego założenia targowego bardziej na północny zachód, wzdłuż
podsudeckiego szlaku handlowego. Można domniemywać, że jego centrum znalazło się w okolicy dzisiejszego kościoła parafialnego pw. śś. Stanisława i Wacława.
Powstało ono zapewne obok wzniesionego w tym samym miejscu kościoła, który
występuje w źródłach jako parafialny już w 1239 roku 31 • Cała przedlokacyjna osada
została wchłonięta w drugiej połowie XIII wieku przez miasto lokacyjne, które
aż po dzień dzisiejszy wyznaczyło kształt zabudowy staromiejskiej. Był to ostatni
etap przesuwania się centrum osadniczego, również w tym samym, co poprzednio
kierunku 32 .
24

Z. H e n d e l, op. cit., s. 166.
Ibidem, s. 164.
26
/bidem.
27
T. K o z a c z e w s ki, op. cit., s. 26.
28
A. K o s m o w s k i, Środowisko geograficzne miasta Świdnicy i jego regionu, [w:] Świdnica.
Zarys ... , s. 13; por. A. Szyp e r s k i, Świdnica. Miasto staropolskiej architektury, Wałbrzych 194 7,
s. 4, gdzie autor podaje, że"[ ... ] Świdnicajako osada istniała już za pierwszych Piastów, założona
prawdopodobnie w r. 1070, na miejscu znacznie starszego grodu plemienia Ślężan".
29
S. W o l a ń s k a, Dzieje Świdnicy do końca XIV wieku, praca magisterska, maszynopis,
Uniwersytet Wrocławski 1979.
30
Por. W. D z i e w u l ski, Świdnica, [w:] Studia z historii budowy miast polskich, Warszawa 1957, s. 255- według tego autora w tym właśnie miejscu stał pierwszy parafialny kościół i
z najdowało się najstarsze świdnickie targowisko.
31
Por. ibidem.
12
· S. K o t e l k o, op. cit., s. 38.
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Kwestia rozwoju ośrodka świdnickiego łączy się z problemem funkcjonowania w tym miejscu grodu kasztelańskiego, a zagadnienie to wiąże się także z
przebiegiem dróg handlowych. Jak sądzi J. Nowakowa, analiza położenia grodów i
miejsc obronnych może być pomocna w wytyczeniu prawdopodobnego przebiegu
dróg średniowiecznych. Grody kasztelańskie, pełniąc funkcje administracyjne,
musiały mieć między sobą połączenia drogowe. Służyły one nie tylko celom administracyjnym, ale także militarnym czy handlowym 33 • Ten drugi cel zwłaszcza we
wczesnym średniowieczu, miał duże znaczenie, natomiast od XII wieku zaczęły
dominować funkcje handlowe szlaku. Może o tym świadczyć ówczesny rozwój
ośrodka świdnickiego 34 • Progres ten przebiegał równolegle z powstawaniem i
rozwojem miast lokacyjnych. Wykształcenie się sieci miejskiej sięgało okresu
poprzedzającego przemiany gospodarczo-społeczne i osadnicze 35 • Szczególnego
znaczenia według T. La lika, w genezie sieci miejskiej nabierają targi przedlokacyjne będące systemem wymiany Jokalnej 36 . W obszarze centralnym Śląska położenie
grodów ze strefy przygranicznej, jak też tych ze strefy dobrze zagospodarowanej,
np. w okolicach Niemczy czy Legnicy, wskazuje na regularne rozmieszczenie
targów kasztelańskich. Duże znaczenie dla poruszanej tu problematyki miał leżący
w Sobocie pod Ślężą targ na drodze łączącej Wrocław z Niemczą. Jego bliskość
być może również wpływała na rozwój ośrodka świdnickiego. Interesujące jest,
że w tym okresie maleje znaczenie kasztelani w Grodziszczu·17 • Być może została
ona zniszczona po najeździe tatarskim w 1241 roku. Najprawdopodobniej jednak
położony tu dawny gród obronny stracił swe znaczenie na rzecz pobliskiej Świd
nicy- prężnie rozwijającej się osady targowej 38 . Poświadczałoby to więc wzrost
rangi ośrodka świdnickiego, udokumentowany także pojawiającymi się wówczas
informacjami o rozwoju Świdnicy.
Intensywna kolonizacja w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku dotarła
do leśnych terenów pogranicznych, w mniejszym zaś stopniu objęła już zagospodarowane obszary środkowej części Śląska 39 • W procesie urbanizacji reformującej
także system agrarny, nastąpiły zmiany w zagęszczeniu sieci targowo-miejskiej.
Jednakże istotne przemiany w osadnictwie miejskim na Śląsku nastąpiły dopiero

31
· ].
34

N o w ak o w a, op. cit., s. 197.
Ibidem, s. 26.
35
M. M l y n a r s ka-Ka l e ty n o w a, R.ozw6j sieci ... , s. 349; e a d e m, Stan badań ... ,
s. 16; H. M u n c h, op. cit., s. 358.
16
· T. L a l i k, Geneza sieci miasteczek w Po/sce średniowiecznej, [w:] Miasta doby feudalnej
w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. A. Gieysztor,
T. Roslanowski, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, s. 117.
37
M. C h o r o w s k a, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne,
Wrocław 2003, s. 24.
38
S. W o l a ń s k a, op. cit., s. 9.
39
M. M l y n ar ska-Kale ty n o w a, Rozw6j sieci... , s. 353.
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około połowy

XIII wieku. Akcja lokacyjna objęła w tym czasie główne ośrod
ki grodowo-miejskie, szczególne nasilenie tego zjawiska daje się zauważyć w
centralnych obszarach Śląska 40 . Jak stwierdziła M. Młynarska-Kaletynowa, najznaczniejszymi nowymi założeniami miejskimi były wtedy lokowany przed 1250
rokie~ Brzeg nad Odrą oraz Świdnica 41 • Według autorki powstała ona przed 1249
rokiem, w centrum gęstego osadnictwa kasztelani strzegomskiej, na trasie nowych
połączeń komunikacyjnych wiodących z Wrocławia do Czech. Badaczka pomija
tu kwestię kasztelani w Grodziszczu, która w tym czasie straciła znaczenie. I, jak
wspomniałem, to ostatnie zjawisko czyni wiarygodną tezę, iż na przełomie XII i
początku XIII wieku rozwijająca się już prężnie Świdnica dzięki kolejnemu impulsowi wzmocniła swój status. Wpływa on również pozytywnie na koniunkturę
ośrodka. Można wnioskować, że rozwój w połowie XIII wieku sieci miejskiej nie
był dostosowany w pełni, jak w okresie przedlokacyjnym, do pełnienia funkcji
administracyjno-ekonomicznych, a raczej był on uwarunkowany potrzebami
gospodarczymi, jakie stwarzało rozwijające się zaplecze wiejskie oraz wzrastająca intensyfikacja wytwórczości rzemieślniczej i ożywienie handlu bliskiego i
dalekosiężnego 42 .

Szczególne znaczenie dla rozwoju Świdnicy miały też trakty handlowe, krzyżu
w samym ośrodku, bądź przechodzące w pewnej odległości od niego.
Do najbardziej znaczących należał szlak bursztynowy, który już od starożytności
wpływał na rozwój całego Śląska. Wiodąc znad Adriatyku, przechodził on przez
Kłodzko, Niemczę lub Sobótkę do Wrocławia i dalej zmierzał ku Bałtykowi. Następnym szlakiem przebiegającym już przez Świdnicę była tzw. droga podsudecka,
która funkcjonowała już w XII wieku. Z tą drogą w Świdnicy łączyły się dwie
kolejne wychodzące z Wrocławia. W późnym średniowieczu znaczenia nabrała
też droga wychodząca ze Świdnicy i wiodąca w górę Bystrzycy do Mieroszowa.
Usytuowanie Świdnicy we wczesnym średniowieczu na obrzeżach osadnictwa
wczesnopiastowskiego nie stanowiło przeszkody w rozwoju ośrodka, przeciwnie
- wpłynęło dodatnio na jego rozkwit. Usytuowanie na drodze podsudeckiej, a
dodatkowo na granicy kasztelani strzegomskiej i niemczańskiej, pozwoliło jej w
pierwszej połowie XIII wieku osiągnąć rangę miasta. Funkcjonowanie w Świdnicy
komory celnej stało się świadectwem znaczenia tego ośrodka w średniowieczu (por.
j. Nowakowa). Można domniemywać też o wczesnośredniowiecznym rodowodzie
Świdnicy, który mógł się wiązać z kontrolą przeprawy istniejącej w rym miejscu
na Bystrzycy. Przez nią właśnie wiodła droga z Niemczy poprzez Grodziszcze do

jące się bądź

40

Ibidem, s. 357.
Schlesische Urkundenbuch, Bd. II, wyd. W. lrgang, Wien-Koln-Graz 1971, nr 257; pierwsza
wzmianka o Świdnicy pochodzi z 1243 r. z dokumentu lokacyjnego pobliskiej wsi Pszenno,
której położenie określono jako "prope Swidnitz ".
4
z Por. przyp. l.
41
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Srrzegomia43 . Funkcjonowanie wspomnianych grodów kasztelańskich przy drodze
podsudeckiej było zgodne z pełnionymi przez nie funkcjami związanymi z obroną granicy. Takie ich położenie sprzyjało także rozwojowi gospodarki wiejskiej,
wskazuje na to m.in. gęsto zasiedlone zaplecze o dawnych tradycjach osadniczych,
jakie skupiało się wokół Niemczy i Srrzegomia44 .
W Głogowierozwój handlu materializował się dzięki instytucji targu, z którego zyski czerpała nic tylko władza świecka (książę i kasztelan), ale także biskup,
kanonicy kolegiaty i klasztor w Obrze 45 . Postępujące rozdrobnienie w zakresie
topografii i administracji dawnego zwartego ośrodka osadniczego, jakim był w
X-XII wieku gród z podgrodziem, było zjawiskiem bardzo charakterystycznym
dla rozwoju wielu polskich osad. Kolejny etap ewolucji ośrodka stanowiła lokacja.
Wiązała się ona głównie z organizowaniem targu, a także rozwojem handlu tranzytowego i lokalnego w sąsiedztwie grodu spełniającego funkcje administracyjnowojskowe4ó. Targ głogowski rozpoczął swe funkcjonowanie najprawdopodobniej
tak jak wrocławski, opolski i raciborski na przełomie XIII wieku. Znaczące jest
także pojawienie się w Głogowie kasztelani w pierwszej połowie XII wieku. Być
może doprowadziło to do utraty znaczenia 47 znajdującej się tu marchii granicznej 48
zorganizowanej przez Bolesława Krzywoustego.
Wspomnieć też należy, że w XIII wieku Henryk Brodaty rozpoczyna zagospodarowywanie terenów niezasiedlonych 49 . Równocześnie pojawia się na tym
obszarze duża własność rycerska. Wpływa to na wzmożenie kolonizacji osadniczej
oraz, w konsekwencji, do wykształcenia się regionalnego targu. W Głogowie rolę
dodatkowego czynnika inicjującego osadnictwo odgrywał często przebywający w
grodzie książę' 0 , a także istniejący tu ośrodek kościelny.
Dodać można, że przebiegający przez Głogów szlak handlowy wpływał znacząco na proces tworzenia się osady targowej 51 • Jednak stracił on z czasem na swym
znaczeniu. Wynikało to głównie z postępującego wówczas regresu gospodarczego

43
M. M l y n ar ska-KaJety n o w a, Rozw6jsied... , mapa pt. Osad11ictwo wczesnolredniowieczne (do roku 1250) między rzekami Bystrzycq i Olawq, załączona do artykułu na s. 40-41 (ryc. 2); por.
mapę w pracy S. M o ź d z i o c h, Funkcje gospodarcze llqskich grod6w kasztelańskich w państwie
wczesnopiastowskim, "Studia Lednickic II", Poznań-Lednica 1991, s. 36, ryc. 3.
44
M. M l y n ar s ka-KaJ e ty n o w a, Rozw6j sieci... , s. 35 l.
45
M. Ku t z ner, op. dl., s. 147.
4
~ K. B u czek, Targi i miasta na prawie polskim (okres wczes11ofredniowiecz11y), Wrocław

Warszawa-Kraków 1964, s. 35-36.
47
j. D r a b i n a, op. cit., s. 85.
4
R T. L a l i k, Marchia w Polsce XII wieku, " Kwartalnik Historyczny" 1968, R. 73, s. 817-832;
inny pogląd na tę kwestię wysuwa K. M a l e czy ń s k i, Ze studi6w nad organizacją pruistwa
polskiego w XI i X !l wieku, "Sobótka" 1968, R. XXIII, z. 3, s. 349-3 70.
49
B. Z i e n t ar a, op. cit., s. 127.
50
M. C h o r o w ska, op. cit., s. 74-75.
51
M. Ku t z ner, op. cit., s. 148.
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Wielkopolski 52 • W pierwszej połowie XIII wieku nabrała znaczenia tzw. wysoka
droga łącząca Niemcy przez Wrocław i Kraków z Rusią, która, ze względu na jej
znaczną odległość od Głogowa, minimalizowała znaczenie tego traktu dla grodu.
Przypuszczalnie powstaje tutaj już nowy targ o znaczeniu lokalnym.
Należy też rozważyć problem powstania osady targowej. Jej cenrrum znajdowało się prawdopodobnie na zachód od lokacyjnego miasta, tzn. na terenie obecnej
stacji kolejowej i w pobliżu elektrowni. Zabudowa tej osady obejmowała swym
zasięgiem zachodnie tereny miasta kolonizacyjnego, co m.in. może poświadczać
kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra 53 . Biorąc pod uwagę analogie z innych
miast śląskich, przypuszcza się, że w jego sąsiedztwie znajdował się plac targowy.
Wydaje się także, że w pobliżu owego targu była również przeprawa przez rzekę.
Jednak uległa ona z czasem zagospodarowaniu, tak jak i obszar osady w czasie
lokowania Nowego Miasta.
Można więc stwierdzić, że Głogów utrzymał swą pierwotną funkcję głównego
ośrodka

administracji i obrony, natomiast kształtowanie się tu ośrodka rzemieśl
niczo-handlowego było zjawiskiem wtórnym. Słabość bodźców ekonomicznych
nie pozwalała na uformowanie się dużej osady targowej . W Głogowie w pierwszej
połowie XIII wieku nie zaobserwowano również tendencji do scalenia całego konglomeratu osadniczego. Tendencje te wyraźniej zaznaczyły się w ewolucji innych
dużych, śląskich ośrodków protomiejskich. Ujednolicenie i zwarcie całego zespołu
osadniczego nastąpiło dopiero w momencie lokacji miasta 54 •
W roku 1253 dokonano z inicjatywy księcia Konrada l lokacji Nowego Miasta
Głogowa 5 5 . Potwierdzający to dokument nie zachował się i tylko na podstawie
dokumentu z 13 grudnia 1253 roku dotyczącego nadania miastu praw wolności
zgodnie z ugodą pomiędzy księciem a biskupem oraz kapitułą kolegiaty dowiadujemy się, że takie wydarzenie nastąpiło 56 . W tym czasie Głogów był już stolicą
znacznego księstwa 57• Pod władzą Konrada I znalazły się takie miasta, jak: Bytom
Odrzański, Krosno, Ścinawa, Żagań, Kożuchów, Szprotawa, Wschowa, Między
rzecz i Przewóz58 • Po śmierci Konrada I w 1273 lub 1274 roku i po pięcioletnim
okresie współrządów jego trzech synów: Henryka, Konrada Garbatego i Przemka,

52

Ibidem, s. 150.
Ibidem .
54
l bi dem.
55
Z. Kac z m a r cz y k, Rozw6j miast nad .!:J'rodkową Odrą i Dolnq Wartą do ko1ica XV wieku,
[w:) Studio nad poczqtkomi .. . , s. 572.
56
M. Ku t z ner, op. cit., s. 151; por. T. Koza c z e w ski, op. cit., s. 12-14, 21, 23-28.
57
R. Żerelik, Dzieje .~ląska do 1526 roku, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 60-61; T. 1 u r e k, Geneza księstwa głogowskiego, "Przegląd Historyczny" 1987,
t. LXXVIII, z. l, s. 90.
58
T. 1 u re k, Konrad l głogowski. Studium z dziejów dzielnicowego J:ląska, "Roczniki Historyczne" 1988, R. LIV, s. 129.
53
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księstwo rozpadło się

na trzy części, każdy z synów objął po jednej 59 • Henrykowi
przypadł Głogów . W czasie swych rządów zdołał on powiększyć ziemie księstwa
kilkakrotnie do stanu posiadanego przez jego ojca. Dzięki swym talentom dyplomatycznym wszystko, co zdobył pozwalało mu na konkurowanie z Wacławem II
i Władysławem Łokietkiem o koronę królewską. Jednak śmierć Henryka w 1309
roku przerwała te starania61 •
Okres rządów w Głogowie Konrada l i jego syna Henryka był dla tego ośrod
ka czasem największego, trwającego 58 lat rozkwitu 62 . W XIV wieku nastąpiło
powolne zmniejszenie się jego znaczenia, a regres ten pogłębiło zdobycie miasta
przez Jana Luksemburskiego.
W wyniku walk, do których doszło później, Głogów został podzielony na
dwie części. Nie stanowił więc już jednego systemu polityczno-ekonomicznego i
dlatego, mimo że w mieście mieszkało dużo ludzi, następuje w tej fazie średnio
wiecza jego degradacja 63 .
Należy też rozważyć niektóre aspekty gospodarcze ważne dla ówczesnego
Głogowa. W początkowym okresie podstawą egzystencji miasta był drobny
handel 64 • Dopiero pod koniec XIII wieku pojawiło się tutaj zorganizowane rzemiosło. Wprawdzie znaczenie handlu dla osady targowej w pewnym zakresie już
omówiono, ale można zauważyć, że po 1250 roku zaczął się on coraz bardziej dynamicznie rozwijać, dzięki temu, że obejmował swym zasięgiem granicę dwóch stref
gospodarczych. Głogów odgrywał więc w tym czasie rolę ośrodka regionalnego 65 ,
a monopol handlowy zapewniało mu prawo mili, obowiązujące tu najprawdopodobniej od lat 80. XIII wieku 66 . Na wymianę miejscową pewien wpływ miał
także handel tranzytowy, który był obserwowany już we wcześniejszych epokach.
Impulsem do dalszego rozwoju ośrodka głogowskiego było ponowne ożywienie
ośrodków miejskich w Wielkopolsce, szczególnie Poznania 67 . Przez Głogów,
położony na szlaku między południowymi Niemcami a Wielkopolską, ponownie
zaczęły przepływać towary tak potrzebne Wielkopolsce. Dla prosperity tego centrum szczególne znaczenie miała okresowa koniunkturalność, ściśle związana z
przemianami polityczno-handlowymi.
60
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T. J u rek, Dziedzic ... , s. 7 i n.
T. J u rek, Księstwo głogowskie pod rzqdami o}nów Konrada l ( 1273-1290), "Śląski Kwar-

talnik Historyczny Sobótka" 1987, nr 3, s. 397.
1
" ]. Dr a b i n a, op. cit., s. 91-92.
62
Ibidem, s. 92.
63
Ibidem, s. 93.
64
M. Ku t z ner, op. cit., s. 158.
65
Ibidem, s. 159.
66
T. Jurek, Dziedzic ... , s. 90.
67
J. N o w a k o w a, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na ,~lqsku do
końca XIV w., Wrocław 195 l, s. 49, 113 i n.
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Szczególny progres w miejskim rękodzielnictwie głogowskim zauważalny jest
dopiero po połowie XIV wieku. Jednym z głównych źródeł dochodu mieszczan było
również warzenie piwa. Ze względu na uzyskane przez ten ośrodek w końcu XIII
wieku prawo mili, likwidujące w najbliższej okolicy wszelkie browary, dochód z
warzonego piwa był znaczny. Przywilej jego produkcji mieli tylko nieliczni mieszczanie. Związany był on tylko z pewnymi domami 68 . Najpierw piwo wyrabiano
w piwnicach, a dopiero później w miejskim i w dzierżawionych browarach69 . Z
pewnością też działali rzemieślnicy produkujący na potrzeby księcia i jego dworu
oraz dla biskupa. Należy wspomnieć, że mieli oni prawo sprzedaży tego trunku
okolicznym wioskom. W wyniku zatargów odnośnie do sprzedaży, doszło nawet
w 1343 roku między miastem a jurydyką kolegiacką do "wojny piwnej" 70 •
Jeżeli chodzi o Świdnicę to czynnikiem wpływającym twórczo na jej rozwój
była polityka księcia Bolka I. Miasto to wchodziło wówczas w skład jednego z największych księstw na Śląsku. Politykę księcia Bolka I kontynuowali jego syn, książę
Bernard, i wnuk, BoJko II, dzięki którym ośrodek świdnicki prężnie się rozwijał.
Rozważając dziewięćdziesięcioletni 1278-1368 okres działalności Piastów
śląskich linii świdnickiej, wypada podkreślić, iż władcy ci w krótkim czasie zdołali
zdobyć znaczącą pozycję w Europie Środkowej. Świadectwem tego była rola, jaką
odegrali w stosunkach międzynarodowych. Dokumentuje to rozległy terytorialnie
obszar ich panowania, siła gospodarcza i militarna tych księstw oraz korzystne dla
Śląska koligacje dynastyczne. Wspomnieć można ich pokrewieństwo ze wszystkimi
liczącymi się wówczas w tej części Europy dynastiami: bezpośrednio z królami Polski, Przemyślidami, Luksemburgami, węgierskimi Andegawenami i brandenburskimi Asuańczykami oraz Wittelsbachami. Uczestniczyli też w wielu zamierzeniach
politycznych mających duże znaczenie dla stosunków gospodarczo-społecznych
panujących w tej części Europy. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że owe
rozległe koneksje pozwoliły im najdłu żej na Śląsku bronić swej niezależności.
Poprzez swą politykę chcieli oni utrzymać niezależno ść od zewnętrznych ośrod
ków wład zy. W ich polityce można zatem wyodrębnić dwa zasadnicze okresy:
antyczeski i proluksemburski, których cezurą są układy sukcesyjne z lipca 1353
roku. W pierwszym książęta świdniccy i jaworscy przeciwstawiali się naporowi
Przemyślidów i Luksemburgów na Śląsk, dlatego związali się z Wineisbachami i
królami Polski oraz węgierskimi Andegawenami i Habsburgami. Kiedy przewagę
w Europie zdobyli Luksemburgowie, rozpoczął się dla ostatniego z linii świdni-

M. C h o r o w s k a, D. K a r s t, C. L a s o t a, op. cit., s. 159, być może w Świdnicy
otrzymali go wszyscy pełnoprawni mieszczanie w czasie lokacji miasta.
69
M. Ku t z ner, op. cit., s. 163.
70
Ibidem.
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ckiej -Bolka II- okres współpracy z nimi 71• Stwierdzić trzeba, że okres ten był
kulminacją potęgi jego księstwa 72 , ale również zapowiedzią jego zmierzchu .

*
Reasumując powyższe

ustalenia, należy zaznaczyć, że w X wieku G łogów był
zwartym zespołem osadniczym . W jego skład wchodził doskonale ufortyfikowany gród wczesnopaństwowy, który był usytuowany na wyspie między rzekami
Baryczą i Odrą, oraz dwie osady. Pierwsza z najdowała się na prawym brzegu
Odry, gdzie funkcjonowała najstarsza przeprawa przez rzekę, druga natomiast
zajmowała teren naprzeciw g rodu książęcego, na lewym brzegu rzeki 73 . Można
sądzić także, iż gród stanowił w owym czasie centrum osadnicze o charakterze
militarno-administracyjnym. Strategiczne położenie i dobrze ro zw inięte zaplecze
osadnicze powodowały, że ośrodek ten należał do najważniejszych grodów stanowiących, oprócz Wrocławia, Bytomia Odrzańskiego i Krosna, główną linię obrony
zac hodniej granicy państwa polskiego 74 . Wydarzenia z XIV wieku doprowadziły
do upadku znaczenia Głogowa.
Inaczej było w Świdnicy, która w tym okresie była ju ż jednym z większych
ośrodków na Śląsku . Panująca tutaj koniunktura spowodowała stały wzrost znaczenia miasta. Porównując rozwój Głogowa z przemi anami zachodzącymi w Świd
nicy, należy jednak wspomnieć, że ośrodki te odgrywały też inne role polityczne,
militarne i gospodarcze w dziejach Śl<1ska. O ile Głogów był jednym z głównych
punktów zatrzymujących napór militarny Cesarstwa i jego wasali, o tyle Świdnica
w tym samym czasie była dopiero małą osadą powstałą na szlaku handlowym.
Odbywająca się tam wymiana dopiero później stała się dla niej jednym z impulsów
rozwojowych.
Z czasem, w wyniku przyłączenia terytoriów Oziadoszan do państwa piastowskiego, Głogów stał się ważnym ośrodkiem grodowym odgrywającym dużą rolę w
ramach administracji państwowej. Był też miejscem wymiany handlowej między
wschodem a zachodem, stanowiąc bramę do szlaków wielkopolskich . Na uwagę
zasługuje, iż był on dzięki otrzymaniu prawa mili, najprawdopodobniej już od
1280 roku, centrum handlu regionalnego na tym terenie. Wspomniano jednakże
wcześniej o jego funkcjach handlowych i politycznych, które w XIV wieku uległy
ogran iczeniu. Podkreślić tu należy wielki wpływ ówczesnych książąt na rozwój

].M. G r u z l a, Podfoże polityczne ~'o ligacji dynastycznych i kieruliki polityki Piast6w li11ii
świdnickiej, " Rocznik Świdnicki" 1998, t. 28, s. 22-23.
7
Z l\1. C h o r o w s ka , op. cit., s. 26; o przesłankach podkreślając yc h znaczenie umysłowe
os tamich władców Świdnicy wspomina D. A d a m ska-H e ś, Pen·o1Jel krmce/aryjny księżnej Agllieszki świdn icko-jaworskiej w latach /368-1 392, "Sobótka" 2000, nr 3, s. 442; e a d e m, Urzędnicy
Mdwomi księżnej Agnieszki w latach /368-1392, "Sobótka" 2000, nr 2, s. 283-296.
73
Z. H e n d e l, op. cit., s. 172.
74
Ibidem, s. 173.
71
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gospodarczy i terytorialno-polityczny obu ośrodków. W Świdnicy w tym zakresie
widoczna jest działalność Piastów z linii świdnicko-jaworskiej, a w Głogowie charyzmę i instynkt dyplomatyczny można dostrzec u Konrada I i jego syna Henryka.
Prowadzona przez nich polityka stanowi ewidentny przykład zależności między
panującym a stanem politycznym i gospodarczym miasta.
Od początku powstania Głogowa na jego koniunkturę w głównej mierze
złożyło się szczególne położenie tego centrum na przecięciu szlaków handlowych
wiodących z Wielkopolski i Pomorza na Śląsk, do Niemiec i Czech. Usytuowanie
graniczne i związane z tym ciągłe zagrożenie oraz zdarzające się wojny wpływały
negatywnie na umacnianie się w tym miejscu ośrodka handlowego. Dlatego,
mimo znacznej roli politycznej i militarnej, a także bardzo dobrego usytuowania
geograficznego, miasto nie osiągnęło takiego znaczenia, jak Wrocław czy Świdnica.
Porównując zatem ośrodek świdnicki do głogowskiego, można zauważyć, że ten
pierwszy, dzięki swemu peryferyjnemu położeniu, uniknął skutków konfliktów
politycznych i militarnych oddziaływujących często negatywnie na rozwój niektórych ośrodków śląskich w X-XII wieku. Być może dzięki temu w pierwszej połowie
XIII wieku powstał tu ośrodek, który z czasem zaczął ogrywać coraz ważniejszą
rolę . Jego rozwój wiązał się z kasztelanią, póiniej z ośrodkiem miejskim i centrum
administracyjnym oraz handlowym księstwa świdnicko-jaworskiego.
Ze względu na ścisłe powiązania wspomnianych czynników wpływających w
sposób zasadniczy na przemiany koniunkturalne wspomnianych ośrodków można
stwierdzić, że generalnie ukazały nam one dwie drogi rozwoju miast śląskich- zależne zarówno od kontynuacji tradycji, jak i od nieraz nieoczekiwanej prosperity
nowo powstających centrów.

Tadeusz Serylak
MITTELALTERLICHER , KONIUNKTURELLER WANDEL
DER STADTE GŁOGÓW (GLOGAU) UND ŚWIDNICA (SCHWEIDNITZ)
Zusammenfassung
Es gibt viele Fakturen, die Konjunktur des mittelalterlichen Schlesiens ba u ten. In diesem Kontext ais besonders interessam sehen wir die Entwicklung der Stiidte Glogau und Schweidnitz.
Trorzt der unterschicdlichen geographischen Lage, heide lagcn am Fluss, was sich im Laufe
der Zeit als sehr bedeutend fl"lr ihre Entwicklung zcigte. Ma n muss aber auch andere Faktaren
besprechen, die eine sehr grol.le Rolle bei der Gestaltung dieser schlesischen Zentren hatten,
namlich die Politik und Machtkampfe der Fiirsten. Das niichste Problem bei der Beschreibung
von der Entwicklung dieser Stad te war die Existenz beider One n a n der Handelsstrecken. Der
Autor analisierte a uch den Einfluss der Kaufleuten au f die hiesige Konjunktur, die den regionale n oder weitreichenden Warenaustausch fiihrten. Der nachste Faktor, war ihre Grenzlage.
Die okonomische Konjunktur Glogaus und Schweidnitzs verlicf unterschiedlich. Der erste Ort

Średniowieczne przemiany koniunkturalne Głogowa i Świdnicy

33

als Boliwerk des Herzog Polens Mieszko I, wehrte sein Land vom Eindringen aus westlicher
Seite. Seine Bliite erlebte er zwischen 10.-12. Jh. Und dann in der Mitte des 13. Jh. Damais
hat sich namlich die polirische Grundlage verandert. Es kam die Stadtverfassung, die man als
Deutsches Recht bezeichnet, und beide Orte wurden rechtlich und kulturell zur Stadte im
mitteleuropiiischen Sinne erhoben.
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TENDENCJE DO LIKWIDACJI
ROZDROBNIENIA DZIELNICOWEGO
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ l WSCHODNIEJ
W XIII-XIV WIEKU NA PRZYKŁADZIE KSIĘSTW ŚLĄSKICH
l WŁODZIMIERSKO-SUZDALSKICH

historiografii polskiej można zaobserwować nową tenw ujęciu dziejów kraju, przeciwstawną funkcjonującej dotychczas
marksistowskiej teorii rozwoju społecznego. Podkreślając odmienność dziejową
poszczególnych części Europy, badacze polscy, m.in. Karol Modzelewski, Jerzy
Kłoczows ki, Piotr Wandycz 1 twierd zą, że nie należy przyznawać nadmiernego
znaczenia związkom wasalno-beneficjalnym, jednak obecność bądź brak systemu
feudalnego s ta nowiły wielce znaczący objaw podziału Europy średniowiecznej 2 •
Według Leonarda Górnickiego "każdy podział historii ustroju na okresy powinien uw zg lędnić dwa elementy: aspekt ustrojowo-prawny (statyka) oraz aspekt
hi storyczno-polityczny (dynamika)" 3 • Częścią składową ustroju feudalnego było
rozdrobnienie państwa stanowiące wspólny element występujący na obszarze ziem
polskich i ruskich. Dla wykazania tej kwestii przeanalizujemy stosunki feudalne
zachodzące na tych ziemiach na przełomie XIII-XIV wieku, ze szczególnym
uw zg lędnieniem wzajemnych za le żności rządzących.
Stosunki feudalne panujące na obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej na przełomie XIII-XIV wieku nie osiągnęły tak szerokiego stadium
rozwoju, jak na Zachodzie. Przyjęły s ię one oczywiście na obszarze Polski i Rusi ,
jednak w ograniczonym stopniu, a przede wszystkim nie były recypowane jako
całość. Więzi feudalnych rozwiniętych w formie takiej, z jaką mieliśmy do czynienia
m.in. we Francji, na ziemiach polskich nie można rozpatrywać.
Rozbicie terytorium państwowego w Polsce na odrębne dzielnice, a na Rusi
na księstwa udzielne, było powiązane z polityką panujących dynastii. Dążenia

W

e

współczesnej

dencję

1
Zob. np.: l Kloc z o w ski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizatji chrzefcijańskiej fredniowiecza, Warszawa 1998; P. W a n d y c z, Cena wolnofci. Historia
Europy Środkowo- Wsd10dniej od fredniowiecza do wsp6łczeS11ofci, Kraków 1995.
z K. M o d z e l e w ski, Europa rzymska, Europa feudalna, Europa barbarzyńska, "Roczniki
Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1998, nr 58, s. 35.
3
L. G 6 r n i c k i, Zagadnienie periodyzacji historii ustroju Polski w polskich naukach historycznoprawnych od końca XIX wieku do wsp6łczesnoki, "Czasy Nowożytne" 2001, nr 11 (12), s. 39.
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skierowane ku politycznemu zjednoczeniu kraju pod przewodnictwem książąt
śląskich, jak również książąt włodzimiersko-suzdalskich, w zasadzie nie różniły się
od inicjatyw podejmowanych przez innych władców europejskich. Zainteresowania ich były początkowo skupione na wzmocnieniu swych rządów, a następnie na
zyskaniu jak największej liczby nabytków terytorialnych. W wyniku "wydzielania
dzielnic wszystkim synom panującego" pogłębiło się rozdrobnienie dzielnicowe
zmierzające do całkowitej decentralizacji władzy monarsze{ Przyczyniło się to do
wzrostu znaczenia książąt dzielnicowych wywodzących się przeważnie z jednej
dynastii, ale pozycja ich jest niekiedy porównywalna z sytuacją wasali. Dążeniem
do utrzymania jedności pai1stwa i rządów w ręku jednego z książąt było powołanie
władcy zwierzchniego- princepsa, maj<lcego uprawnienia o charakterze ogólnopai1srwowym. Przy wyborze księcia zwierzchniego zostaje zachowana zasada senioratu,
czyli każdorazowo najstarszy z rodu książąt dzielnicowych miał prawo sprawować
władzę w kraju, przy czym przy zachowaniu własnej dzielnicy otrzymywał on
dodatkowy atrybut władzy- dzielnicę pryncypacką.
Proces rozbicia dzielnicowego w Polsce piastowskiej został zapoczątkowany
przyjęciem przez książąt statutu Bolesława Krzywoustego z 1138 roku, który to
ustanowił podział pai1srwa między synów księcia z równoczesnym wyznaczeniem
najstarszego z nich na władcę zwierzchniego. Podstawę jego władzy jako princepsa
stanowiła stołeczna dzielnica z pertynencjami. Ustanowiony porządek miał zapewnić całkowitą stabilizację w pai1stwie. Pomimo sporów pomiędzy spadkobiercami
zasadę zwierzchności pryncypackiej udało się utrzymać przez stosunkowo długi
czas, chociaż nie omijały tej struktury pewne przemiany. Co ciekawe, Grzegorz
Górski sądzi, że książę Bolesław Krzywousty dzielił wprawdzie pai1stwo piastowskie, ale nie w sposób ostateczny, gdyż było to jedynie "powierzenie" osobie z
rodziny panującego jakiegoś obszaru w zarząd, przy czym obszar ten nie stanowił
ich "własności" 5 . Dowodzi on, że argumentem przemawiającym przeciwko podziałowi jest brak precyzyjnie wytyczonych granic owych "dzielnic", co świadczy, iż
"pai1stwo nie uległo zatem podziałowi na dzielnice, natomiast wprowadzony został
nowy system zarządzania nim. Żadnych związków z rozdrobnieniem feudalnym
tu nie ma!"h.
W wieku XIII poszczególne ziemie polskie przeistoczyły się właściwie w
samodzielne państewka dzielnicowe, które nabrały w powszechnym przekonaniu
ówczesnych ludzi charakteru ojcowizn lokalnych linii dynastii piastowskiej. W
związku z tym kontakty międzydzielnicowe były odzwierciedleniem stosunków

]. B a f d a c h, B. L c ś n o d a f s k i, M. P i e t f z a k, Historia państwa i prawa, War~zawa
1976, s. 64.
5
G. G 6 r ski , W oM/ problem ów pe!iodyz mj i hist01ii ustroju Polsl:i. Uwagi dyskusyjne, "Czasy
Nowoż y tne " 2002, nr 12 (13), s. 27.
''Ibidem, ~. 28.
4
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Piastowiczami. Wraz ze stopniowym upadkiem znaczenia
i prestiżu władcy zwierzchniego w XIV wieku książęta dzielnicowi, przy współ
udziale rady książęcej, przejmowali na swych ziemiach rządy ustawodawcze i
wykonawcze.
Zasada dziedziczenia ojcowizny i ciągle pogłębiające się rozbicie dzielnicowe
w XII-XIII wieku uwidoczniły swój destruktywny wpływ na kraj. Zasada dziedziczenia rodowego powoduje przeważnie rozpad księstwa zmarłego władcy w
wypadku braku męskiego potomka z jednoczesnym wnoszeniem pretensji przez
większą liczbę pretendentów do spadku 7 • Wraz z wygaśnięciem rodu lokalnych
książąt władzę w ich państwie często obejmuje najsilniejszy ościenny ośrodek,
odwołując się do tytułu sukcesji lub rządów opiekuńczych.
Jedyną możliwością poprawienia sytuacji jest przywrócenie rządów jednego
władcy w państwie. W zjednoczeniu ziem polskich na przełomie XIII-XIV wieku
zasadniczą rolę wciąż jeszcze odgrywała wspomniana zasada dziedziczenia rodowego. Zasada pryncypacka w pierwotnej postaci nie przetrwała do XIV wieku,
lecz nadal funkcjonowała jej główna idea, jaką było zwierzchnictwo princepsa
nad innymi książętami. W okresie wczesnego rozbicia dzielnicowego o godność
księcia zwierzchniego i władanie Krakowem walczyli m.in. książęta: Władysław
Laskonogi (między 1161 a 1166-1231), Mieszko Plątonogi (1130-1211), Henryk
Brodaty (1163-1238) oraz Konrad Mazowiecki (1187 lub 1188-1247). Utrzymanie
się na tronie krakowskim dawało władcy możliwość narzucenia zwierzchnictwa
innym księstwom. Kraków- jako stolica wczesnopiastowskiego państwa- stanowiła
symbol silnego i scentralizowanego kraju.
Pomimo istniejącego rzeczywistego podziału Polski na księstwa dzielnicowe
w społeczeństwie żywa była idea jedności państwa polskiego, oparta na wspólnym
języku, tradycji historycznej, obyczajowej, umocniona związkami i zapisami dynastycznymi oraz wspólną metropolią Kościoła katolickiego. Istotne jest również,
że mimo silnego wpływu krajów ościennych na politykę wewnętrzną Polski cały
kraj był jednak rządzony przez Piastowiczów.
Trzy najsilniejsze dzielnice pretendujące do roli głównego ośrodka w rozdrobnionej Polsce, jakimi były Śląsk, Małopolska i Wielkopolska, uległy również postę
pującemu rozbiciu wraz z pojawieniem się nowego pokolenia spadkobierców.
Na Śląsku próbę zjednoczenia państwa polskiego podjął na początku XIII
wieku książę śląski Henryk I Brodaty8 • Do roku 1238 ten piastowski książę skupił pod swym panowaniem lub sprawował zwierzchnictwo nad znaczną częścią
ziem polskich, stając się najpotężniejszym władcą rozdrobnionej Polski. Władał
całym Śląskiem, Ziemią Lubuską oraz większą częścią Wielkopolski. Jako prawny

7
8

O. B a l z e r, Kr6/estwo Polskie, t. l, Lwów 1919, s. 161.
Zob. B. Z i e n t ar a, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997.
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Mieszka i Władysława rządził księstwami opolskimi,
będąc zaś elektem małopolskiego rycerstwa, władał ziemią krakowską i sandomierską, sprawując i tu opiekę nad młodocianym księciem Bolesławem Wstydliwym.
Prawdopodobnie podjął on próbę uzyskania dla swego syna korony królewskiej.
Po tragicznej śmierci syna - księcia Henryka II Pobożnego w bitwie stoczonej
pod Legnicą z Tatarami -wszystkie plany zmierzające do utrwalenia jednolitej
i silnej władzy zostały zaprzepaszczone. Ponownie górę wzięły tendencje decentralistyczne, przy czym dzielnica państwa, do tej pory bogata i wyróżniająca się
ogromnym potencjałem, uległa rozpadowi. Około 1281 roku nastąpił ostateczny
podział na mniejsze księstwa dzielnicowe, tj. wrocławskie, legnickie, jaworskie,
głogowskie, żagańskie, szprotawskie, opolskie, cieszyńskie, raciborskie i bytomskie. Dodatkowym ciosem dla idei zjednoczonego państwa polskiego i polskości na
rym obszarze- po nieudanej próbie podjętej przez Henryka IV Pro b usa i Henryka
III głogowskiego- stał się od schyłku XIII wieku stopniowy proces uznawania się
przez wszystkich książąt śląskich lennikami królów czeskich.
Pod koniec XIII wieku książę wrocławski Henryk IV Probus, będąc u szczytu
swej potęgi, podjął się zrealizowania największego marzenia Piastowiczów- podporządkowania wszystkich ziem polskich i przywrócenia korony królewskiej.
Henryk IV wrocławski od śmierci swego ojca znajdował się pod opieką najpierw
stryja, księcia Władysława, biskupa salzburskiego (aż do jego śmierci w 1270 roku),
a następnie wuja ciotecznego, króla czeskiego Przemysia II Ottokara. Umowa
zawarta między Henrykiem IV a Ottokarem zawierała klauzulę rozstrzygającą
kwestię spadkową między nimi. Księstwo wrocławskie miało przypaść Ottokarowi, jeśli Henryk IV umrze, nic pozostawiając potomka w linii męskiej, gdyby
zaś książę wrocławski przeżył swego wuja, mógłby otrzymać czeskie hrabstwo
kłod z kie 9 . W stosunkach międzywładcami na uwagę zasługuje sprawowanie przez
Ottokara dwóch funkcji: zwierzchności senioralnej nad księciem wrocławskim,
jak również rządów opiekuńczych 111 • Być mo?.e było to częścią planu stopniowego
podporządkowania Pradze całego piastowskiego Śląska 11 • Na podstawie kolejnego
dokumentu, wydanego w październiku 1273 roku, stosunki między nimi ulegają
pewnej korekcie: Henryk IV winien już tylko w kwestiach ogólnopaństwowych
kierować się radą Ottokara, natomiast zniesiona zostaje opieka. Nie zmienia to
jednak faktu, że pozostaje on nadal pod wpływem czeskim. Po bitwie pod Suchymi

opiekun

małoletnich książąt

''G. von G f a w e f t-M a y, l'o zvc)a ,\'lqsl:a w pmistwie piastowskim i jego stosunek do Rzeszy
w aspekt.ie pmistwowo-prawuym, [w:] J'iqsl: i Pomorze w histotii stosun/,:6w po/sko-niemiedith w .~'red
lliowieczu, red. i'vl. Biskup, Poznań 1987, s. 47.
w W. S o b o c i ń s k i, Historia rzqddw opiel:tniczyr.h w Po/sce, "Czasop i~mo Pfawnu-1-Iistofyczne " 1949, t. 2, s. 266.
11
Zob. B. W ł o d ar ski, P olsl:a i Czechy w drugiej polowie XIII i poczqthtch XIV wieku
(1250-1306), Lwów 1931.
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Krurami w 1278 roku Henryk IV Prohus nawiązał kontakty z królem Niemiec,
Rudolfem z Habsburga, skłaniając się do złożenia w marcu 1280 roku w Wiedniu
hołdu władcy Niemiec. Być może został on skuszony możliwością uzyskania królewskiej korony z jego rąk- w taki oto sposób część Śląska popadła w krótkotrwałą
zależność lenną od Rzeszy.
Ówcześni panujący dopuszczali się różnych metod, aby narzucić swą
zwierzchność, uzależnić od siebie bądź uzyskać nabytki terytorialne od innych
Piastowiczów. W 1277 roku Henryk IV został uwięziony przez księcia legnickiego
Bolesława Rogatkę we Wleniu. Przemysł II Ottokar nie był w stanie pomóc swemu podopiecznemu, gdyż był zajęty konfliktem z Rudolfem. Przyczyną porwania
Henryka IV był podział spadku po Henryku III Białym, ojcu Probusa. Za księciem
wrocławskim, pod wpływem apelu wystosowanego przez króla czeskiego, ujęli
się, prócz samych wrocławian, również młody książę Przemysł II oraz książęta
głogowscy. Przemysł II Ottokar formalnie objął rządy w dzielnicy wrocławskiej
na czas niewoli Henryka, zastawiając ziemie swego lennika 12• Niezależni i suwerenni książęta piastowscy (m.in. książęta głogowscy) uczestniczący w wyprawie
zbrojnej przeciwko Bolesławowi Rogatce mieli otrzymać odszkodowanie od króla
czeskiego z dóbr jego wasala 13 • Odsiecz ostatecznie zakończyła się przegraną bitwą
koalicji pod Stolcem- 24 kwietnia 1277 roku- ale za pośrednictwem Przemysła II
Ottokara został zawarty pokój łagodzący powyższy spór. W zamian za odstąpienie
szóstej części swych włości z kilkoma miastami (Strzegomiem, Środą, Gryfem
Śląskim) Henryk IV odzyskał wolność razem z Przemysłem II, który dostał się
do niewoli podczas bitwy.
Po śmierci króla czeskiego Henryk wrocławski postanowił objąć opieką
małoletniego syna Ottokara, Wacława li. W wyniku porozumienia zawartego z
Rudolfem z Habsburga odstąpił od swego zamiaru, w ramach odszkodowania
otrzymując ziemię kłodzką.

Synowie zmarłego księcia Konrada I głogowskiego przez pewien czas sprawowali w księstwie rządy wspólnie. Podział między spadkobiercami nastąpił
dopiero na początku 1278 roku, doprowadzając do ostatecznego rozłamu księstwa
na mniejsze organizmy 14 • Pod patronatem Henryka IV wrocławskiego pozostała
ziemia Konrada II Garbatego, księcia ścinawskiego, który udał się na studia za
granicę. W tym czasie Henryk IV starał się maksymalnie rozszerzyć strefę swych
wpływów i umocnić swą władzę na całym Śląsku 15 •

W. S o b o c i ń ski, op. cit. , s. 69, 246, 308.
B. W l o d a r ski, Polska i Czechy ..., s. 69.
14
T. J LI r e k, Księstwo Głogowskie pod nądami syn6w Konrada l (1273-1290), "Sobótka"
1987, nr 3, s. 397.
15
T. J LI rek, HenrykProbusi Henryk Głogowski stosunki wzajemne w latach 1273-1290, "Sobótka" 1987, nr 4, s. 559, 561.
12
13
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Henryk IV Probus prawdopodobnie od roku 1280 zaczął
o uzyskaniu korony królewskiej 16 • Wskazuje na to m.in. uwięzienie przez
niego trzech Piastowiczów (notabene własnych kuzynów) w czasie książęcego
zjazdu w Baryczy w 1281 roku 17 • Postępek ten nie zyskał poparcia, ale był na tyle
skuteczny, że Probus uzależnił od siebie Henryka III głogowskiego, Henryka
Grubego legnickiego oraz Przemysła II wielkopolskiego. Książęta zostali uwolnieni
dopiero po uznaniu zwierzchności Henryka IV, dodatkowo Przemysł II musiał
zrzec się ziemi rudzkiej. Pozostali dwaj książęta zobowiązali się przed księciem
wrocławskim, iż w ciągu najbliższych S łat stawią się na żądanie Henryka IV ze
zbrojną pomocą w sile 30 kopii.
W zależności książąt od Prohusa można dostrzec duże podobieństwo z
panującymi w Europie Zachodniej stosunkami feudalnymi nawiązującymi do
zobowiązań lennych wasala wobec seniora 18 • Podstawowym zobowiązaniem
wasala wobec seniora było auxilium et consilium, z którego należało się wywiązać.
W zorganizowanym w Nysie w 1284 roku przez Henryka IV turnieju rycerskim
oraz towarzyszących mu uroczystościach uczestniczyli książęta śląscy: Henryk
III głogowski, Bolesław opolski oraz Mikołaj opawski. W kontekście powyższych
wywodów niesłuszna wydaje się teza, że był to krótkotrwały okres zależności
wasalnej. Biorąc pod uwagę sytuację, do jakiej doszło w czasie późniejszym, bez
jakichkolwiek wątpliwości można mówić o głębszym sensie zawartego układu.
Książęta śląscy wspierali wiernie swego seniora w jego walce o opanowanie Krakowa- siedziby księcia zwierzchniego i symbolu zjednoczonego kraju- należało
to do ich zobowiązań lennych wiążących strony 19 • Układ polityczny istniejący na
Śląsku świadczy o możliwości odnawiania i przedłużania stosunków lennych. Porozumienia i układy zawierane w średniowieczu dowodzą możliwości uzyskiwania
wzajemnych korzyści między stronami. Umowy były zawierane zapewne dobrowolnie i bez użycia jakichkolwiek środków przymusu, gdyż w przeciwnym razie
książęta nie pozostawaliby tak długo w zależności od Henryka IV. Reprezentowana
przez księcia wrocławskiego polityka zmierzająca do utrwalenia pozycji hegemona na ziemiach polskich poprzez narzucenie zwierzchności innym książętom z
pewnością dążyła do uzyskania najwyższej godności, czyli korony królewskiej.
Ciesząc się respektem, autorytetem i prestiżem wśród Piastowiczów, był on w
stanie zapewnić swym wasalom opiekę i wsparcie. Jednocześnie dysponował i
rozporządzał włościami swych wasali - przeniósł księcia Przemka z Żagania do
myśleć

H. L o w m i a ń s ki, Poczqtl:i Polrki, t. 6, Warszawa 1985, s. 840.
G. L a b u d a, Rocznik poznmiski, "Studia Źródłoznawcze" 1958, nr 2, s. 97.
'"B. W l o d ar ski, Przegląd litemtury o stosunkach polsko-czeskich za ostatnich Przemyśliddw,
"Kwartalnik Historyczny" 1928, nr 42, s. 622.
19
S. Z a c h o r o w s k i, Dzieje Po/ski średniowiecznej, t. l, Kraków 1995, s. 33 7.
16
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bogatszej Ścina wy, a Konrada Garbatego do Żaganiazo. Również brat wspomnianych
Henryk III - otrzymał (prawdopodobnie w formie nadania) Krosno. We
wzajemnych stosunkach książąt śląskich można więc dostrzec cechy najbardziej
typowe dla układu wasal-senior 21 •
Istnieje pogląd, że w celu zjednoczenia ziem polskich w jeden organizm
między trzema książętami polskimi zostało zawarte porozumienie dotyczące
możliwości wzajemnego dziedziczenia (oczywiście w wypadku braku potomka z
linii męskiej)ZZ, choć możliwość zawarcia takiego układu między Henrykiem IV
Probusem, Przemysłem II wielkopolskim i Henrykiem III głogowskim jest także
w pewien sposób kwestionowana 2·' .
Umocnienie swej pozycji na Śląsku i nawiązanie przyjaznych kontaktów z
władcą niemieckim stanowiło zapewne część planu mającego umożliwić odnowienie instytucji królewskiej. Jednocześnie przed rokiem 1280 Henryk IV ożenił się
z córką Władysława opolskiego, który obiecał mu poparcie w staraniach o koronę,
pod warunkiem że ukoronowana będzie także jego córka.
Kluczowe znaczenie w procesie zjednoczeniowym miało opanowanie Krakowa.
Jednak władający w tym czasie Małopolską Leszek Czarny nie wykorzystał poparcia
miejscowych książąt w dążeniach do przywrócenia jedności kraju. W 1279 roku udało mu się przyłączyć do Krakowa jedynie księstwo sieradzkie. Być może przeszkód
na drodze do realizacji powyższego celu należy szukać w politycznych wpływach
małopolskiego możnowładztwa, powtarzających się niepokojach wewnętrznych,
jak również w uciążliwych najazdach litewskich i tatarskich. Dzielnica ta po roku
1277 coraz bardziej ulegała wpływom władców czeskich poprzez wytworzenie
się proczeskiego stronnictwa. Działo się to w dużej mierze przy aprobacie żony
rządzącego w Krakowie Leszka Czarnego, księżnej Gryfiny, ciotki Wacława II,
następcy Przemysła II Ottokara na tronie czeskim.
W Małopolsce tradycja zmierzająca do przywrócenia jedności była najsilniejsza, dodatkowo przechowywano tam insygnia koronacyjne Bolesława Szczodrego
i relikwie św. Stanisława, którego członki, jak głoszono, w cudowny sposób zrosły
się, jak miała w przyszłości zespolić się w jedną całość Polska. Jednak we wrześ
niu 1288 roku, kiedy umarł bezpotomnie Leszek Czarny, o spadek upomnieli
się czterej pretendenci: Bolesław płocki, Konrad czerski, Henryk IV i Władysław
książąt-

Łokietek.
Małopolskę

z Krakowem

opanował

Henryk IV Probus,

rozpoczynając

jedno-

T. J u rek, Księstwo Głogowskie... , s. 397-398.
M. B l o c h, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981, s. 349.
22 O. B a l z er, op. cit., s. 260; K. Jasiński, Z problematyki zjednoczonego państwa polskiego
na p rzełomie XIII i XIV wieku, "Zapiski Historyczne" 1956, nr 21, s. 224.
23
J. B a s z k i e w i c z, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV
wieku, Warszawa 1954, s. 386.
20
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cześnie starania o uzyskanie zgody papieskiej na koronację i wysyłając w tym celu
swego legata do Rzymu. Podporządkowanie dzielnicy nie było łatwe- w lutym
1289 roku pod Siewierzem Henryk IV został rozgromiony przez Władysława Ło
kietka. Sprzymierzeńcy księcia wrocławskiego, Bolesław opolski i ranny Przemko
ścinawski (którego następnie obdarto ze zbroi i dobito), dostali się do niewoli.
jednak plany centralizacji kraju pod przewodnictwem księcia śląskiego
pokrzyżowała nagła śmierć Henryka IV (23 czerwca 1290 roku). Sugerowano, że
przyczyny nagłego zgonu księcia należy szukać w prowadzonej przez niego polityce
i związanych z nią stosunkach z możnowładcami 24 • Brano również pod uwagę koncepcję związaną z nierzetelnym posłańcem i defraudacją pieniędzy na uzyskanie
korony, co mogło się w bezpośredni sposób łączyć ze śmiercią władcy.
Książę Henryk III głogowski- do tej pory mało liczący się władca drobnego
śląskiego księstewka - podejmuje rywalizację o miano księcia zwierzchniego i
zjednoczenie pod swym berłem całej Połski. Przejęcie kontroli nad księstwem
wrocławskim nie było ła twe, gdyż Henryk V Gruby zajmował większość księstwa
wrocławskiego 2 5 • Książę głogowski w porozumieniu z bratem Henryka V Bolkiem
jaworskim, wymusił na nowym władcy Wrocławia podział dzielnicy. W 1291 roku w
wyniku zawartego rozejmu Henryk III otrzymał m.in . Ścinawę, Miłicz, Trzebnicę,
Syców, Bolesławiec i Chojnów. W taki oto sposób rozpadło się księstwo wrocław
skie. Głogowczyk zaczął w swojej polityce naśladować nieżyjącego dobroczyńcę.
Na jego polecenie Lutek Pakosławic (z zemsty za śmierć ojca), jasiek z Przylepu
i notariusz książęcy Lidwik porwali w listopadzie 1293 roku księcia legnickiego
Henryka V Grubego 26 - podobnie jak uczynił to w 1281 roku Probus. Henryk
V był więziony prawie pół roku w ciężkich warunkach, po uwolnieniu zaś stałe
chorował i wkrótce um a rł, nie odzyskawszy pełnego zdrowia. W porozumieniu
zawartym z księciem legnickim wymuszono zgodę na odstąpienie Henrykowi
III znacznej części terytorium księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry,
zapłacenie trzydziestu tys ięcy grzywien i wynegocjowanie jeszcze kilka innych
zobowiązań.
Największe możliwości

pretendowania do roli ośrodka zamierzającego
centralizacji kraju poprzez prowadzenie polityki suwerennej i
nieza leżnej od wpływów państw ościennych miała Wielkopolska. Dodatkowy atut
świadczący o sile księstwa stanowi powierzenie przez wiec rycerski w 1269 roku
księciu Bolesławowi Pobożnemu władzy na Kujawach inowrocławskich.
zrealizować ideę

24

E. L i gę z a, Udz iał mo.inow ładt-ów wroclawskich w zamachu stanutut Henryka IV Prawego
w 1277 r. , "Sobó[ka" 1976, nr 4, s. 549-554.
25 B. N o w a c k i, Czeskie roszczenia do korony w PoLrce w latach 1290-1335, Poznań 1987,
s. 30.
26
T. J u rek, Dziedzic Królestwa Po!skiego książę głogowski Henr yk (1274-1 309), Pozn ań
1993, s. 27.
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Idea zjednoczonego kraju była nierozerwalnie złączona z próbami zmierzający
mi do koronacji, utożsamianej z realną możliwością przezwyciężenia negatywnych
skutków rozdrobnienia dzielnicowego, tj. anarchii feudalnej , bezprawia i słabości
władzy 27 • Świadectwo przychylnego spojrzenia na program odnowy państwa realizowany przez książąt polskich możemy odnaleźć u kronikarzy 28 . Idea zjednoczonego
kraju i hegemonia w stosunkach międzyksiążęcych wyrastała z tradycji dawnej
monarchii Bolesławów, której świetności przeciwstawiano upadek znaczenia Polski
w XIII-XIV wieku 29 .
Książę Przemysł II po śmierci Henryka IV zajął Kraków. Istnieje teoria, iż
rzeczywistym dziedzicem Małopolski ustanowiono drugiego wiernego wasala
Probusa - księcia Bolesława opolskiego, który był jednak niezdolny do opanowania przyznanej mu ziemi, gdyż ubiegł go silniejszy Przemysł II działający w
porozumieniu z Łokietkiem, któremu odstąpił Sandomierz30 •
Prawdopodobnie jesienią 1290 roku, gdy ogólnopolski zjazd i synod w Gnieź
nie obradowały nad drogami odrodzenia Królestwa Polskiego, zawarto przymierze
wielkopolsko-głogowskie. Przemysł II, nie doczekawszy dotąd syna, wyznaczył
na swego spadkobiercę Henryka IIP 1• W ten sposób zapewnił sobie sojusznika
w dążeniu do uzyskania korony, której nie zdołał zdobyć jeszcze żaden z książąt .
Zawarte w tym celu porozumienie, wiążące wymienionych władców, gwarantowało
sukcesję w księstwie w wypadku bezpotomnej śmierci jednego z nich.
W 1291 roku Przemysł II wycofał się z Krakowa pod naciskiem zbrojnej
interwencji Wacława II. Książę wielkopolski nie zrezygnował jednak na stałe z
roszczeń wobec rej dzielnicy państwa polskiego, lecz musiał na jakiś czas -jak
sądził- odstąpić od zamiaru utrzymania się w Małopolsce. Dowodem na podjęcie
przez Przemysła II decyzji o koronacji było zabranie przez niego ze skarbca katedralnego insygniów koronacyjnych oraz sporządzenie nowej pieczęci osobistej z
wizerunkiem ukoronowanego orła 32 • Zagrożenie ze strony króla czeskiego skłoniło
dotychczasowych przeciwników do szukania porozumienia. W 1293 roku z inicjatywy biskupa Jakuba Świnki zawarto w Kaliszu antyczeskie trójporozumienie
między Przemysłem II, Łokietkiem, księciem sieradzkim i Kazimierzem, księ-

27

O. B a l z e r, op. cit., t. l, s. 92, 102; ]. B a s z ki e w i c z, Powstanie zjednoczonego ... ,

s. 400.
28
B. K U r b i s 6 w n a, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959,
s. 249-250.
29 J. M u l ar czy k, Echa koronacji królewskich w polskim dziejopisarstwie do końca XIII w.,
Wrocław 1974, s. 57.
30
T. N o w a k o w s ki, Stosunki między Prumysłem II a Władysławem Łokietkiem w okresie walk
o Kraków po fmierci Leszka Czarnego (1288-1291), "Roczniki Historyczne" 1988, nr 54, s. 153.
31
T. J u rek, Dziedzic Królestwa ..., s. 19-21.
32
H . A n d r u l e w i c z, Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Pafskiego w roku 1295,
"Studia Źródłoznawcze" 1968, nr 13, s. 10.
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ciem łęczyckim, ukierunkowane na opanowanie Małopolski. Przewaga, jaką miał
nad książętami piastowskimi król czeski, uniemożliwiało jednak zrealizowanie
wspólnego dążenia. Niewykluczone, iż równocześnie między Przemysłem II a
Łokietkiem został zawarty układ o wzajemnej sukcesji, chociaż i w tej kwestii
istnieją rozbieżne sądy. W tym czasie Henryk III zajmował się lokalnymi sprawami śląskimi i nie był zainteresowany sprawami ogólnopolskimi. W grudniu 1294
roku umarł bezpotomnie książę Mściwoj II władający Pomorzem Gdańskim,
a ziemie, na mocy układu kępińskiego z 1282 roku, odziedziczył Przemysł II.
Rządząc dwiema dzielnicami, postanowił - przy aktywnym wsparciu polskiego
duchowieństwa- koronować się na króla polskiego. W kościele metropolitarnym
w Gnieźnie 26 czerwca 1295 roku został uroczyście koronowany. Wywołało to
sprzeciw zarówno książąt piastowskich, jak i władców ościennych. W postępku
wielkopolskiego władcy upatrywali oni poważnego zagrożenia swej niezależności
i suwerenności. Przemysł II mógł przecież w przyszłości jako król i zwierzchnik
całej piastowskiej spuścizny podporządkować ich ziemie Koronie Polskiej. Niektórzy badacze uważają , że stworzone przez Przemysła II królestwo było federacją
państw z Wielkopolską na czele, które dopiero za panowania Kazimierza Wielkiego
"powoli zaczynały się zrastać". Przywrócenie korony królewskiej niezaprzeczalnie
dowodzi, że dążono do przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego oraz wskrzeszenia
dawnego państwa polskiego. Doniosły fakt restauracji monarchii jest wprawdzie
efemerydą, ale skutki odnowionej idei zostają utrwalone-'-'.
Po tragicznej śmierci Przemys ła II 8 lutego 1296 roku w Rogoźnie książę
Henryk III, odwołując się do swego bliskiego pokrewieństwa ze zmarłym królem
polskim, wkroczył zbrojnie do Wielkopolski. Spotkał się tutaj ze stanowczym
oporem ze strony Łokietka, który również wniósł swoje pretensje do spadku po
Przemyśle II. lO marca 1296 roku obie strony zawarły porozumienie w Krzywiniu, na mocy którego książę głogowski otrzymał południową część Wielkopolski.
Dodatkowo Łokietek złożył obietnicę przekazania potomkowi Henryka III ziemi
poznańskiej po jego dojściu do pełnoletności lub całej Wielkopolski w wypadku
swej bezpotomnej śmierci 34 . Po zawarciu porozumienia sytuacja ustabilizowała się,
oznaczając jednocześnie trwały podział dzielnicy na dwie części, pozostające w
dodatku pod rządami skłóconych ze sobą linii piastowskich-' 5. Obiektem podziału
między dwoma konkurentami była tylko Wielkopolska-'". Wid ać wyraźnie, że książę

33
S. K u t r z e b a, Historia ustroju Polski w zarysie, Kraków 1905, s. 45-46, O. B a l z e r, op.
cit., s. 215, S. Z a c h o r o w ski, op. cit., t. l, s. 365
34
Ibidem, s. 351; K. Ty m i e n i e ck i, Odnowimie dawnego Kr61estwa Po/skiego, "Kwartalnik
Historyczny" 1920, R. XXXIV, s. 53; B. W l o d ar ski, Polska i Czechy ... , s. 143.
35
O. B a l z e r, op. cit., s. 354; J. B i e n i ak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka
wobec problemu zjednoczenia państwowego w latoch 1300-1306, Toruń 1969, s. 122.
36
J. B a s z ki e w i c z, op. cit., s. 258.
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głogowski walczył jedynie o uzyskanie jak największego obszaru, nie rozumiejąc
jeszcze głównej idei przyświecającej zmarłemu Przemysłowi II.
Porozumienie było tylko czasowym zawieszeniem broni, gdyż żaden z nich nie
mógł się pogodzić z takim podziałem spuścizny królewskiej. Władysław Łokietek
nie był lubiany w Wielkopolsce. Dowodzi tego porozumienie, do jakiego doszło
podczas następnego konfliktu zbrojnego. W Kościanie, 24 czerwca 1298 roku,
specjalni wysłannicy biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby obiecali Henrykowi III pomoc w opanowaniu całej Wielkopolski, a następnie w uzyskaniu korony
królewskiej w zamian za uznanie przywilejów duchowieństwa37 . Kiedy Henryk
III zwlekał z wypełnieniem umowy, możni zaniepokojeni trwałym podziałem
Wielkopolski nawiązali porozumienie z Łokietkiem. Mimo niesprzyjających okoliczności Głogowczyk kontynuował walkę przez cały następny rok. Wyczerpujący i
przedłużający się spór ze Ślązakiem zmusił Łokietka latem 1299 roku do kapitulacji
- była to klęska planów Łokietka, jak również "katastrofa polityczna Henryka
głogowskiego" 38 , gdyż pokonany obiecał uznać się za lennika czeskiego, przekreślając w ten sposób wszelkie plany odbudowy Królestwa, w skład którego miałaby
wchodzić Wielkopolska. Od tej pory każdy nowy książę wielkopolski był lennikiem czeskim. Umowa kościańska, zawarta między Henrykiem III i biskupem,
w świetle przedstawionej sytuacji nie mogła zostać ostatecznie sfinalizowana. W
wyniku przedłużających się sporów wewnętrznych i rosnących wpływów czeskich
ostatecznie na króla koronował się w 1300 roku Wacław II. Podstawą "supremacji
czeskiej" było prawdopodobnie utrzymanie dawnego rozbicia dzielnicowego w
kraju poprzez manipulację polityczną i zwalczanie opozycji 39 .
W 1297 roku odbył się wiec książąt śląskich w Zwanowicach, gdzie doszło do
porozumienia między księciem głogowskim a Bolkiem świdnickim. Henryk III
zrezygnował na korzyść Bolka- przypuszczalnie po przegranej walce- z Chojnowa
i Bolesławca oraz zrzekł się zwierzchnictwa nad dzielnicą wrocławską. Natomiast
wiosną 1299 roku Konrad II Garbaty, najstarszy z synów Konrada I głogowskiego,
otrzymał stanowisko patriarchy akwilejskiego, lecz odrzucił tę propozycję i powrócił
na Śląsk. Księstwem żagańskim zaczął władać Henryk III, który mimo powrotu
brata nie opuszczał państewka. Konrad II- być może po uznaniu zwierzchnictwa
brata - powrócił do swych włości, a po jego śmierci w 1304 roku władzę objął
ponownie Henryk III. Po koronacji Wacława II Głogowczyk zaczął przejawiać
niechęć wobec rządów czeskich w kraju, utwierdzając nas w tym przekonaniu
poprzez swą tytulaturę i prowadzenie wojen pogranicznych 40 • W łatach 1301-1306
37
38

T. J u re k, Dziedzic Kr6/estwa ... , s. 35, 40-43.
J. B i e n i ak, op. cit., s. 123, 213; O. B a l z er, op. cit., s. 394.

K. Ty m i e n i e c k i, op. cit., s. 54.
T. J u rek, Dziedzic Kr6/estwa ... , s. 48-50; A. S w i e ż a w ski, "Dux regni Po/oniae i haeres
regni Poloniae". Ze studi6w nad tytulaturą władc6w polskich na przełomie XIII i XIV wieku, "Przegląd
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swe roszczenia, a także dążenia do uzyskania ogólnopolskiej
królewskiej, co trwało aż do jego śmierci w 1309 roku 41 •
Na przełomie lat 1304-1305 w wyniku ogólnopolskiego buntu przeciwko
panowaniu czeskiemu Władysław Łokietek zajął Małopolskę. Natomiast Henryk
III w 1306 roku wkroczył do Poznania, a następnie opanował całą Wielkopolskę,
pozostawiając jedynie zwolennikom Łokietka Konin, Nakło i Kwieciszew 42 .
Henryk III nie rozstawał się z dążeniem do uzyskania korony, co przejawiało się
m.in. w manifestowanej tytulaturze- "dziedzic Królestwa Polskiego" 4-'. Głogow
czyk nie zdołał jednakże ani uzyskać korony królewskiej, ani zaszczepić swym
spadkobiercom idei zjednoczonej Polski. Rządy śląskie w centralnej polskiej
dzielnicy zakończyły się ostatecznie z chwilą wypowiedzenia posłuszeństwa przez
Wielkopolan potomkom Henryka lll w 1314 roku. Należy dodać, iż synowie
wybitnego Ślązaka byli władcami, którzy uosabiali typowe cechy społeczeństwa
feudalnego całej średniowiecznej Europy. Byli oni ostatnimi dzielnicowymi wład
cami sprawującymi rządy w Wielkopolsce, a usunięcie ich z dzielnicy świadczy o
ogólnopolskim ruchu zjednoczeniowym zmierzającym do przezwyciężenia rozbicia
dzielnicowego w Polsce.
Plany zjednoczeniowe Henryka IV Prohusa i Henryka III głogowskiego
znajdowały poparcie społeczne. Wiązały się one jednak z głębszymi przemianami
w samej strukturze kraju, zmierzając w kierunku przywrócenia rządów monarchy.
Obaj książę ca śląscy postanowili początkowo wzmocnić samą władzę poprzez
ograniczenie wpływów moż nowładców, a następnie przyjąć wzorce ustrojowe
panujące na Zachodzie. Najprawdopodobniej to właśnie było powodem niechęci,
jaką darzono Ślązaków, a także przyczyną nieprzyjęcia się ich rządów w podzielonej Polsce.
Ziemia ru ska na przełomie XII i XIII wieku była - podobnie jak Polska
- krajem rozbitym politycznie na drobne ośrodki władzy. Księstwo kijowskie
- dawne centrum i ośrodek państwotwórczy - straciło swoje znaczenie, pozos tając jedynie jednym z licznych państewek na Rusi. Stolicą polityczną, jak i
duchową Rusi przez pewien czas był Włodzimierz nad Klaźmą, miasto położone
na jej północno-wschodnim obszarze. Ziemie ruskie jako pierwsze zetknęły się
z tatarskimi plemionami koczowniczymi, co okazało się dla Rusi katastrofalne
w skutkach. W 1223 roku koalicja książąt ruskich mająca za zadanie stawienie
zdecydowanego oporu i pokonanie napastnika poniosła druzgocącą klęskę w
bitwie nad rzeką Kalką. W ciągu najbli ższych lat- między 1236 a 1242 rokiem
- Tatarzy narzucili swoje zwierzchnictwo wszystkim księstwom ruskim. Po poduparcie
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porządkowaniu całej

ziemi ruskiej Tatarzy nie ingerowali w sprawy wewnętrzne
od siebie księstw, oczywiście pod warunkiem że spełniały one wszystkie
powinności (głównie składanie daniny), za co odpowiedzialny był wielki książę
włodzimierski mianowany przez chanów. Był on również zwierzchnikiem pozostałych ruskich książąt i w razie zaistniałej konieczności mógł zwracać się o pomoc
zbrojną do chana. O zwierzchnictwo nad książętami i uzyskanie jarłyku na tron
włodzimierski rywalizowali władcy Zalesia, wszczynając między sobą długotrwałe i
wyniszczające kraj wojny. W konflikcie o zdobycie najważniejszej pozycji na Rusi
brali udział książęta twerscy, suzdalscy, riazańscy oraz moskiewscy, którzy wyszli
z tej walki zwycięsko. Wielcy książęta, obejmując w posiadanie Włodzimierz nad
Klaźmą, usiłowali zarazem skupić pod swymi rządami w jeden większy organizm
państwowy księstwa udzielne.
Ugruntowaniu się silnej i scentralizowanej władzy książęcej stało na przeszkodzie bardzo wiele czynników, m.in. panujące od wielu lat rozbicie dzielnicowe, zwierzchność tatarska i ogromny obszar ziemi ruskiej, nad którym ciężko
było zapanować. Książę Jarosław, młodszy brat księcia Aleksandra Newskiego,
posiadając jako swój udział księstwo twerskie, zasiadł na tronie wielkoksiążęcym
ze Włodzimierzu. Jednak był otoczony dwunastoma silnymi księstwami udzielnymi, których większość władców nosili się z zamiarem usamodzielnienia swego
państwa i uniezależnienia od woli wielkiego księcia włodzimierskiego. Udziałami
tymi rządzili potomkowie najwybitniejszych książąt ówczesnej ziemi ruskiej. Do
grona tego wchodzą m.in.: Dawid Konstantynowicz halicki i dmitrowski, Wasyl
Jarosławowicz kostromski, Andrzej Aleksandrowicz horodecki, Michał lwanowicz
starodubski, Jerzy Andrzejewicz suzdalski, Dymitr Światosławowicz jurjewski,
Fiodor Rościsławowicz jarosławski (z linii smoleńskiej), Borys Wasylkowicz rostowski, Hleb Wasylkowicz biełoozierski, Roman Włodzimierzowicz uglicki, Dymitr
Aleksandrowicz perejasławski i Daniło Aleksandrowicz moskiewski 44 •
Każdy podział przeprowadzany przez wielkich książąt i mający zagwarantować
ich synom-spadkobiercom przyszłość, powodował postępujące rozdrobnienie kraju,
który z kolei podupadał politycznie, gospodarczo i militarnie.
Po śmierci wielkiego księciaJarosława J arosławowicza na tronie wielkoksiążę
cym zasiadł na krótko w 1271 roku, uzyskując jarłyk od chana tatarskiego, Wasyl
Jarosławowicz kostromski 45 , po jego śmierci zaś wielkim księciem włodzimierskim
został Dymitr Aleksandrowicz perejasławski, lecz o jarłyk włodzimierski w Ordzie
wystąpił również jego młodszy brat, Andrzej Aleksandrowicz horodecki. Spór
między braćmi odzwierciedlał osłabienie władzy i prestiżu wielkiego księcia oraz
zależnych
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umocnienie się pozycji i znaczenia książąt udzielnych. Bez przerwy prowadzono
zaciekłe konflikty między książętami, dotyczące najczęściej spornych terytoriów
zarządzanych przez konkurujących władców.
Konflikt między braćmi Dymitrem i Andrzejem został zakończony dopiero w
1293 roku, kiedy to książę Andrzej przy pomocy hufców tatarskich pokonał swego
brata Dymi tra, który w wyniku tego uciekł aż do Pskowa, gdzie znalazł schronienie.
Armia prowadzona przez księcia Andrzeja składała się nie tylko z Tatarów, lecz
również z Rusinów uznających jego władzę zwierzchnią. Ostateczne zakończenie
sporu doprowadziło wprawdzie do ustabilizowania się na jakiś czas wzajemnych
stosunków na Rusi, lecz uwidaczniło również ujemne strony konfliktu. Chodzi
przede wszystkim o zniszczenia i spustoszenia na Rusi włodzimierskiej w wyniku
prowadzonej kampanii.
Po wycofaniu się wojsk tatarskich z ziemi ruskiej doszło do zawarcia porozumienia między synami Aleksandra Newskiego, głównymi sprawcami i bohaterami
krwawego i zaciętego sporu. Andrzej otrzymał tron wielkoksiążęcy i władzę we
Włodzimierzu, natomiast Dymitrowi zwrócono ojcowiznę, tj. Perejasław46 .
W roku 1294 umiera Dymitr perejasławski, a o spadek konkursowali dwaj
przeciwnicy: syn denata- książę Iwan Dyrnitrawicz oraz stryj, Andrzej, mający
takie prawo jako senior książąt ruskich i wielki książę włodzimierski. Książę Iwan,
upominając się o swoją ojcowiznę, zyskał pomoc i poparcie ze strony dwóch silnych
ośrodków- Moskwy i Tweru. Oba grody wspierały spadkobiercę pomocą zbrojną,
dzięki której utrzymał się on u władzy.
Danile Aleksandrowiczowi jako udział zostało przydzielone księstwo moskiewskie, mające w XIII wieku stosunkowo niewielkie znaczenie, lecz charakteryzujące się dużym zasobem sił. Obejmowało ono środkowy bieg rzeki Moskwy
z jej dopływami, a także częściowo dorzecze górnej Klaźmy. W 1301 roku Daniło
podjął wyprawę zbrojną przeciwko księciu Konstantynowi Romanowiczowi riazańskiemu, zakończoną zwycięstwem i uwięzieniem władcy, który w 1306 roku
umarł. W rezultacie do Moskwy zostały przyłączone na stałe Kołomoa i Łoposna,
tym samym w znacznym stopniu powiększając ją i wzmacniając.
W roku 1302 umarł bezpotomnie Iwan perejasławski, a z pretensjami do jego
udziału wystąpili trzej kandydaci: Andrzej, wielki książę włodzimierski, jego brat
Daniło oraz Michał Jarosławowicz twerski. Będąc w niezgodzie ze swym stryjem,
Iwan przekazał spuściznę po sobie w testamencie Danile moskiewskiemu 47 . Nie
było to zgodne z prawem, gdyż dobra odziedziczone, lecz pozostawione bezpotomnie przechodziły pod rządy wielkiego księcia. W tym momencie większą inicjatywą i zaangażowaniem wykazał się książę Daniło, wyprzedzając namiestników
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wielkoksiążęcych

przy zajmowaniu Perejasławia 48 . Umarł on jednak S marca 1303
roku, a na tronie moskiewskim zasiadł Jerzy Daniłowicz. W chwili przejmowania
rządów utrzymał on przy sobie również Perejasław (najbogatsze miasto na Rusi
włodzimierskiej), którego mieszkańcy, obawiając się wielkiego księcia Andrzeja
(przebywającego w tym czasie w Ordzie) i Michała twerskiego, zatrzymują go, nie
puszczając na pogrzeb ojca 49 .
Po powrocie wielkiego księcia Andrzeja z Ordy zorganizowano zjazd książąt
ruskich, w którym uczestniczyli również posłowie tatarscy. Zjazd ten miał na celu
rozstrzygnięcie sporu dotyczącego sprawowania rządów w potężnym Perejasławiu 50 •
Wielki książę nie odzyskał jednak grodu.
Latem 1304 roku wielki książę Andrzej umarł, nie pozostawiając po sobie
następcy. Na arenie pozostali dwaj krewni, między którymi miał się rozstrzygnąć
spór o przewodnictwo na ziemi ruskiej. Jednym z nich był Michał Jarosławowicz
twerski, drugim zaś- Jerzy Daniłowicz moskiewski.
Omawiając pokrótce dzieje ziemi ruskiej, staram się nakreślić sytuację, w jakiej
miała się wyklarować specyficzna forma stosunków feudalnych na tym obszarze.
Główne ośrodki kraju, tj. Twer i Moskwa, były rządzone przez wybitnych wład
ców i jedynie długotrwała wojna mogła wyłonić spośród nich zwycięzcę, w rękach
którego miała pozostać władza nad całą zjednoczoną Rusią północno-wschodnią.
Po spuściznę po zmarłym wielkim księciu Andrzeju na sukcesora wyznaczono
Michała Jarosławowicza twerskiego. Przemawiało za nim nie tylko starszeństwo
rodowe, ale również wyznaczenie przez zmarłego właśnie jego jako następcy51 .
Oprócz tego dysponował on znaczną siłą militarną i zasobami materialnymi, które
umożliwiły mu uzyskanie (a co najważniejsze- utrzymanie) jarłyk na wielkie księ
stwo włodzimierskie w Ordzie. Powracając z Ordy i mając oficjalne przyzwolenie
od chana na sprawowanie władzy w wielkim księstwie, zorganizował on zbrojną
wyprawę przeciw swemu konkurentowi, silnemu księstwu moskiewskiemu. Wyprawa ta nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia, gdyż Moskwy wielki książę nie
zdobył, musiał zadowolić się jedynie spustoszeniem okolicznych ziem i zadaniem
wojskom moskiewskim dotkliwych strat.
Coraz potężniejsze i szybko rozwijające się księstwo moskiewskie zaczynało
przejawiać tendencje ekspansyjne, m.in. zajmując zbrojnie w 1303 roku Możajsk,
dzięki czemu księstwo to zdobyło panowanie w górnym biegu rzeki Moskwy 52 •
Opanowanie tego grodu było możliwe jedynie w chwili wielkiego zamętu spowo-
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dowanego walkami między księstwami udzielnymi. Książę Światosław Glebowicz
możajski został zmuszony do zrzeknięcia się na rzecz Moskwy swego udziału, w
zamian otrzymując Briańsk. W 1310 roku książę Światosław zginął, a Możajsk
został na stałe przyłączony do Moskwy 5·\ Książęta moskiewscy kontrolowali ponadto Kołomnę i Łopasnę, leżące u ujścia rzeki Moskwy54 • Dzięki temu Moskwa
sprawowała kontrolę nad trzema najważniejszymi szlakami handlowymi: pierwszym
-biegnącym od Wołgi po rzekę Don, drugim- z zachodu na wschód przez rzekę
Moskwę, i trzecim- przebiegającym z północy na południe.
Książę Jerzy Daniłowicz, współpracując ze swoimi brać mi, starał się zgromad z ić możliwie najwięcej księstw wokół Moskwy i uzyskać poparcie m.in. u
samego metropolity Piotra. W latopisach ruskich pod rokiem 1306 odnotowano
wizytę książąt Borysa i Aleksandra Daniłowiczów w Twerze 55 . Przypuszcza się,
że brali oni udział w rokowaniach pokojowych między dwoma sąsiadującymi, a
jednocześnie konkurującymi księstwami na ziemi włodzimierskiej. Jednak latem
1307 roku między Twerem a Moskwą wybuchła nowa wojna 56 . Wielkiemu księciu
Michałowi Jarosławowiczowi ponownie nie udało się zdobyć Moskwy; spustoszył
on jedynie jej okolice. Świadczy to o wyrównanych siłach obu konkurentów w
walce o tron wielkoksiążęcy.
Przed wyjazdem do Ordy, który mógł mieć decydujące znaczenie w kwestii
dalszych losów księstwa moskiewskiego, książę Jerzy sprawował rządy w Perejasławiu, Kołomnie, Niżnym Nowogrodzie, Możajsku i Rżewie; sprzyjał mu również
Rostów 57 • Po ugruntowaniu swej władzy na tych ziemiach książę wyruszył w 1315
roku do Złotej Ordy z zamiarem uzyskania jarłyku na wielkie księstwo włodzi
mierskie. Przebywał w Ordzie dwa lata, tam też ożenił się z siostrą chana Uzbeka
i uzyskał jarłyk na tron wielkoksiążęcy oraz obietnicę pomocy zbrojnej w walce z
Michałem twerskim, dotychczasowym wielkim księciem włodzimierskim.
Jerzy, nowy wielki książę włodzimierski, przy pomocy zbrojnych pułków
tatarskich , hufców przybyłych z Nowogrodu Wielkiego i podległych mu księstw
udzielnych rozpoczął walkę z Michalem twerskim. Pomimo ogromnego wsparcia
militarnego pierwsze starcie Jerzy Daniłowicz przegrał. Nawet utraciwszy poparcie
ze strony chana, książę Michał był w stanie zbrojnie stawić opór dążeniom Jerzego,
co potwierdza przypuszczenia, że Twer był najsilniejszym ze wszystkich księstw
ruskich 58 • Wobec tak wyrównanej sytuacji na Rusi obaj rywale zdecydowali się na
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sąd chana tatarskiego (przy czym należy zauważyć, że takie poddaństwo wobec
Tatarów świadczy o całkowitym rozbiciu politycznym Rusi). Chan Uzbek wydał
swój wyrok na korzyść Jerzego, natomiast książę Michał zginął w Ordzie męczeńską
śmiercią w listopadzie 1318 roku.
Jerzy Daniłowicz wrócił z Ordy na Ruś jako jedyny wielki książę włodzimier
ski. Chcąc uporządkować sytuację w podległych mu ziemiach, nawiązał kontakt
z synami zmarłego Michała, gestem zmierzającym zaś do zawarcia pokoju było
wyrażenie zgody na zabranie przez nich zwłok zmarłego ojca złożonych tymczasowo w Moskwie.
Po śmierci ojca czterej książęta twerscy- zgodnie z wolą ojca - otrzymali
swoje udziały, jednak Twer zachował przodującą i wiodącą rolę na tych ziemiach.
Pozostawał on we władaniu najstarszego z braci, Dymitra Michajłowicza. Mimo
podziału ojcowizny na księstwa udzielne bracia nie przestali współpracować ze
sobą, wręcz przeciwnie- nadal umacniali księstwo twerskie. Szukając sprzymierzeńców i sojuszników do przyszłej walki z Moskwą, nawiązali komakt z Litwą.
Dymitr twerski ożenił się z Marią, córką Giedymina, władcy Wielkiego Księstwa
Litewskiego, dzięki czemu książęta twerscy zyskali sojusznika mającego ogromną
siłę militarną, która -jak się wydaje - była w stanie zapewnić im panowanie na
ziemi ruskiej 59 .
Wielki książę Jerzy Daniłowicz, chcąc umocnić swą hegemonię w świecie
ruskim, zorganizował wyprawę zbrojną na księstwo riazańskie. Sile reprezentowanej przez Jerzego musiał ulec sprawujący w tym czasie rządy Iwan Jarosławowicz
riazański. Następnym księciem, którego odwiedził Jerzy ze swoją zbrojną świtą,
był książę Jarosław srarodu bski, niemający również innego wyjścia, jak tylko uznać
zwierzchnią rolę Moskwy. W taki oto sposób Jerzy wzmocnił swoją pozycję jako
seniora książąt ruskich. Chcąc rozszerzyć swą władzę o coraz większą liczbę księstw
udzielnych, wykorzystał do tego celu wszelkie okazje. Taka nadarzyła się m.in.
po śmierci Jerzego Aleksandrowicza, księcia rostowskiego. Władca ten umarł w
roku 1320, nie pozostawiając po sobie spadkobiercy, a na podstawie panującego
prawa rządy nad księstwem przejął wielki książę.
Wielki książę Jerzy spełniał swoją powinność wobec Tatarów- przekazywał
im wychod z ziemi ruskiej dla Ordy, udał się z jego zebraną częścią do Nowogrodu
Wielkiego. Książę wybrał się do republiki kupieckiej, aby roztoczyć nad nią swoje
bezpośrednie zwierzchnictwo jako wielki książę włodzimierski. W tym czasie- po
otrząśnięciu się z tragedii - Dymitr twerski udał się do chana tatarskiego, Uzbeka, prosząc go o uzyskanie jarłyku na wielkie księstwo włodzimierskie. W tym
samym czasie na powracającego z Nowogrodu Wielkiego księcia Jerzego napadł
Aleksander, brat przebywającego u chana księcia Dymi tra. Odebrał mu całą daninę
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przeznaczoną

dla chana, a samego Jerzego zmusił do ucieczki. Ograbiony i upokorzony książę udał się najpierw do Pskowa, a następnie do Nowogrodu Wielkiego,
skąd po uzyskaniu pomocy- zapewne pieniężnej- wyruszył ponownie do Ordy,
aby wyjaśnić i przedstawić własną wersję wydarzeń dotyczących utraty daniny
i tak długiej zwłoki ze stawieniem się przed oblicze chana. Jerzy, zmierzając w
pokorze do Saraju, zapewne wiózł również dary dla chana, które miały załagodzić
sytuację i za razem pomóc mu w odzyskaniu poprzedniej pozycji, kiedy to on był
posiadaczem jarłyku na księstwo włodzimierskie.
Dymitr obawiał się utraty uzyskanego niedawno w tak podstępny sposób
prawa do zwierzchniej władzy nad Rusią włodzimierską. Dlatego razem z bratem
Aleksandrem, dzięki któremu m.in . uzys kał tak wysoką pozycję, udał się do
chana, aby na miejscu uniemożliwić księciu Jerzemu odzyskanie jarły ku na tron
wielkoksiążęcy.

Książę

Dymitr, chcąc przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i pomścić
ojca, napadł na Jerzego i zabił go w Iisropadzie 1324 roku. Odbyło
się ro w siedzibie chana, lecz bez jego zgody, przez co książę Dymitr naraził się na
jego gniew, gdyż tylko chan miał prawo podejmowania decyzji o życiu lub śmierci
książąt, a tym bardziej - prawo decydowania o tym, kto ma mieć jarłyk na tron
wielkoksiążęcy. Z tego też powodu we wrześniu 1325 roku swoje nieposłuszeństwo
Dymitr przypłacił życiem.
Istotne przy tym jest, że chaos wewnętrzny panujący na Rusi był korzystny
dla Ordy. Chanowie decydowali zarówno o księciu zasiadającym na tronie wielkoksiążęcym (będącym w rzeczywistości coraz mniej liczącym się przedstawicielem
władzy), jak również skutecznie manipulowali i szantażowali książąt ruskich.
Kolejnym księciem, który uzyskał jarłyk na tron wielkoksiążęcy, był Aleksander, brat zmarłego Dymitra. Dopiero po krwawych zajściach, do których doszło
podczas pobytu w Twerze wysłannika i krewnego chana Uzbeka- Szczełchana,
sytuacja księcia uległa gruntownej zmianie. Sprowokowane przez Tatarów rozruchy, zakończone buntem mieszkańcówTwerui rzezią okupanta, doprowadziły do
krwawej ze msty chańskiej w postaci najazdu pustoszącego całą okoliczną ziemię .
Książę Aleksander musiał ratować się ucieczką i szukać pomocy aż w odległym
Pskowie.
Po władzę wielkoksiążęcą sięgnął Iwan Daniłowicz, chociaż przypuszcza się,
że chan Uzbek podzielił wielkie księstwo pomiędzy niego i Aleksandra Wasylewicza suzdalskiegow. W 1328 roku chan wyznaczył Iwanowi rządy w Kostromie
i Nowogrodzie Wielkim (niewchodzącym w skład księstwa, lecz podległym
książętom włodzimierskim), a księciu suzdalskiemu- Włodzimierz i Niżny Nowogród. Podział ten utrzymał się stosunkowo krótko, lecz świadczył definitywnie
tragiczną śmierć
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A.E. P r i e s n i ak o w, op. cit., s. 138-139.
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odnośnie do całkowitego osłabienia pozycji wielkiego
(na uwagę zasługuje, że w okresie 1238-1328 na tronie we
Włodzimierzu zasiadało aż czternastu książąt). Zmiany te były związane z powtarzającymi się nienaturalnymi zgonami władców włodzimierskich, zazwyczaj przy
udziale konkurentów pretendujących do tronu wielkoksiążęcego 61 • Każdy z książąt
dzielnicowych Rusi utrzymywał bezpośredni kontakt ze Złotą Ordą, przez co miał
możność intrygowania przeciwko innym władcom. Ostateczne decyzje zapadały
natomiast w Ordzie. W czasie wzajemnych walk książęta nieustannie korzystali
z pomocy militarnej Tatarów w celu złupienia ziemi i włości przeciwnika, mimo
iż konkurentem tym był nierzadko bliski krewny. Książęta pragnęli w przeróżny
sposób pozyskać łaskę chana, m.in. poprzez składanie kosztownych darów, ożenki
z Tatarkami lub dobrowolne wysyłanie chanowi wojsk pomocniczych 62 •
Dążenia zmierzające do przezwyciężenia rozdrobnienia feudalnego wystę
powały zarówno na całej ziemi polskiej, jak i na obszarze Rusi. Procesy zjednoczeniowe w obu krajach słowiańskich znalazły swoje odzwierciedlenie głównie
w strukturze zależności między książętami. Łączące je analogie można dostrzec
szczególnie w okresie długotrwałego rozdrobnienia dzielnicowego, występującego
praktycznie w całej Europie. W Polsce i na Rusi uwidaczniają się one począwszy
od nawiązywania wzajemnych kontaktów poprzez sam ceremoniał związany z
zawieraniem układów, a skończywszy na obowiązkach spoczywających na obu
stronach.
Spośród wymienionych władców na szczególną uwagę zasługuje Henryk IV
Prawy, który w swej polityce odbudowy Polski nie powstrzymał się nawet przed
walką z możnowładcami. Zarówno on, jak i Henryk III głogowski nie zaprzepaś
cili osiągnięć swych poprzedników i byli postrzegani jako kontynuatorzy polityki
Henryka l Brodatego oraz Henryka Pobożnego. Ich inspiracje koronacyjne wyrastały zapewne z dawnej tradycji rodowej Piastów śląskich. Jako spadkobiercy
i potomkowie księcia Władysława II Wygnańca, najstarszego syna Bolesława
Krzywoustego, uzasadniali swe dążenia odnośnie do realizacji idei zjednoczenia
państwa pod swym przywództwem. Ich starania nie przyniosły wprawdzie oczekiwanego rezultatu, lecz cel został osiągnięty przez innego Piastowicza- Władysława
Łokietka, z finałem w postaci koronacji.
Przywództwo objęte na Rusi przez księstwo moskiewskie na przełomie
XIII-XIV wieku doprowadziło z czasem do stopniowego przezwyciężenia kryzysu
wewnętrznego. Po zaciętej rywalizacji z Twerem w 1329 roku książę moskiewski
Iwan l Daniłowicz Kalita rozporządzał wielkim księstwem włodzimierskim. Jego

o zamierzeniach chanów
księcia włodzimierskiego
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H. Paszki e w i c z, Poczqtki Rusi, Kraków 1996, s. 339; i d e m, Jagiellonowie ... , s. 201204,214-216,297,301.
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H. P a s z k i e w i c z, Poczqtki... , s. 340.
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przewad nie hasło w polityce "zbierania ziem ruskich", kierowane wobec słabszych
księstw, zmierzało stanowczo do likwidacji ich samodzielności.
Nie można zapomnieć przy tym o wkładzie, jaki wniosło w przezwyciężenie
rozbicia dziełnicowego zarówno polskie, jak i ruskie duchowieństwo. Za programem politycznym Henryka IV opowiadał się prawie cały episkopat, z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką na czele. Również na Rusi polityka mająca
na celu utrzymanie zwierzchniej roli i wielkiego księstwa włodzimierskiego była
wspierana przez mecropolitów (tym bardziej po przeniesieniu stolicy duchowień
stwa ruskiego do Moskwy).
Co istotne, mimo poważnych trudności, tj. okupacji tatarskiej, na ziemiach
ruskich- podobnie jak w Polsce- w swobodny sposób funkcjonowała struktura
wzajemnych stosunków senior-wasal, stanowcze postanowienia zjednoczeniowe
zaś i konsekwentna realizacja tych dążeń przez Piastów i Rurykowiczów przyniosły
z czasem oczekiwany sukces.

Eligiusz Podolan
TENDENZEN ZUR LIQUIDATION DER ZERSPLITTERUNG
IN MITTELOST- UNO IN OSTEUROPA IM 13.-14. JH.
AM BEISPIEL DES FURSTENTUMS WLADIMIR-SUSDAL
Zusammenfassung
Feudalistische Beziehungen, die a uf de m Gebiet der Sraaten Mittelost- und Osteuropas u m die
Wende vom 13. zum 14. Jh. herrschten, erreichten so breites Entwicklungsstadium nich t, wie das
der Fal! im Wes ten war. Sie verbreiteten sic h naturlich au f de m Gebiet Polens und Rutheniens,
aber in beschranktem Ausmass und sie sind vor allem als Ganzheit nich t rezipiert.
Die Zersplitterung des staatlichen Territoriums in Polen in separate Landesteile und in
Ruthenien in so uverane Furstentiimer war mit der Politik der herrschenden Dynastien verbun-den. Diese Bestrebungen bezweckten die polirische Vereinigung des Landes unter der
Fi:1hrung der schlesischen Fi:1rsten sowie a uch der Wladimir-Susdal-Fursten; sie unterschieden
sich grundsatzlich von den lni tiativen nicht, die von den anderen europaischen Berrschem
ergriffen wurden.
Was noc h wesentlich ist- trotz der erheblichen Schwierigkeiten, d.h. trotz der Tatarenokkupation funktionierte au f ruthenischem Bode n- ahnlich wie in Polen- au f eine ungezwungene
Weise die Struktur der gegenseitigen Bezie hungen Senior- Vasall und der entschiedene Vereinigungsentschluss und konsequente Verwirklichung dieser Bestrebungen durch Piasten- und
Rurikiden-Dynastie brachten mit der Zeit den crwarteten Erfolg.
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KSIĘSTWA GŁOGOWSKIE, ŻAGAŃSKIE l KROŚNIEŃSKIE

NA SZLAKU "WSPANIAŁYCH POCHODÓW" HUSYCKICH
(1428-1433)

ydarzenia rozgrywające się na Śląsku w okresie wojen husyckich wielokrotnie
stawały się obiektem zainteresowania historyków, co zaowocowało znaczną
liczbą publikacji o zróżnicowanej wartości naukowef. Część badaczy postawiła
sobie nawet za cel wykazanie, że wojny toczone wówczas na Śląsku należy określić wprost mianem "powstania husyckiego" 2• Nie wdając się głębiej w ocenę
takiego ujęcia zagadnienia, co zresztą zostało już wiele lat temu dokonane przez
Władysława Dziewulskiego3, podkreślić należy, że termin ten w świetle źródeł
jest nieuprawniony.
Okres wojen husyckich wśród Czechów zasłużenie obrósł legendą wspaniałych
sukcesów militarnych odnoszonych nad krzyżowym rycerstwem z całej niemal
Europy, natomiast na ziemiach będących celem wypraw husyckich, zwłaszcza
księstw śląskich, jego wspomnienie budziło grozę i przerażenie. Przyczyną tego
stanu rzeczy była postawa książąt śląskich, spośród których bardzo nieliczni zdecydowali się na otwartą walkę z oddziałami husyckimi wkraczającymi na teren ich
księstw. Dominowało raczej poczucie własnej słabości militarnej i przekonanie o
niemożności pokonania najeźdźców, co, trzeba wyraźnie podkreślić, nie zawsze
było zgodne ze stanem faktycznym. Tu właśnie należy szukać źródła husyckich

W

1
C. G r U n h a g e n, Die Hussitenkiimpfe der Schlesier 1420-1435, Breslau 1872; K. P opi o lek, Śląsk i Pafska w czasie wojen husyckich, Katowice 1937; M. W i er z ej ska, Piotr
Po/ak "defensor Regni Po/oniae" w dobie walk husyckich, "Sobótka" 1953, R. VIII, s. 124-142;
R. H e ck, Śląsk w czasie powstania husyckiego, [w:] Szkice z dziejów Śląska, red. E. Maleczyńska,
t. l, Warszawa 1955, s. 179-200; A. Kop a l o v a, Spoiuprdec Cechu a Po/dku ve S/ezsku za husitskjch vdlek, [w:] Cesko-po/sk_y sbornfk vldeckjch p rad, t. I, red. M. Kudelka, Praha 1955, s. 162-187;
W. D z i e w u l s ki, Społeczeństwo śląskie a husyci, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 1965,
t. V, s. 5-45; W. I w a ń czak, Oh/as husitstvfve Slezsku, [w:] Jihlava a Basilejska kompaktdta,
26.-28. cerven 1991, sbornfk pmpt!vku z mezindrodnfho sympozi k 555. vjroN pfijetf Basi/ejskjch
kompaktdt, }ihlava 1992, s. 181-191.
2 M. W i er z ej ska, op. cit., s. 133, 136, 141; R. H e ck, op. cit., s. 193-194, 197 i n.;
E. M a l e c z y ń s k a, Ruch husycki w G'zahach i w Polsce, Warszawa 1959, s. 430, 452; e a d e m,
Śląsk w okresie odpolowy XIV do końca trzeciej ćwierci XVI w., [w:] Historia Śląska, t. I do roku 1763,
cz. 2, red. K. Maleczyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 235 i n.
3
Jak w przyp. l.
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sukcesów na Śląsku. Znaleźć jednakże można i przykłady władców, którzy swoją
politykę wobec husytów prowadzili w sposób bardzo efektywny. Wśród nich
wymienić należy na pierwszym miejscu książąt linii głogowskiej. Ziemie księstw
głogowskiego, żagańskiego i krośnieńskiego, pozostając poza głównymi szlakami
przemarszu wojsk husyckich na Śląsku, mimo że w ograniczonym stopniu, stanowiły jednak jedną z aren wydarzeń rozgrywających się w ramach wojen husyckich.
Wypadki w Czechach bezpośrednio je poprzedzające miały niezwykle gwał
towny przebieg. W lecie 1419 roku w Pradze doszło do wystąpień zwolenników
jednego z husyckich kaznodziei Jana Zelivskiego. Tłum zaatakował budynek
ratusza nowomiejskiego, zabijając kilkunastu rajców (tzw. pierwsza defenestracja
praska). Pod wrażeniem tych krwawych wydarzeń zmarł król czeski Wacław IV
(1378-1419) 4 • W ogarniającym Czechy ruchu husyckim pojawił się wówczas nowy,
niezwykle istotny element- kwestia następstwa tronu. Naturalnym kandydatem do
sięgnięcia po koronę św . Wacława stał się brat zmarłego króla, Zygmunt Luksemburski. To jednak spotkało się z gwałtownymi protestami w Czechach. Parnięrano
bowiem doskonale, że przyczynił się on do śmierci Jana Husa, a ponadto nawet w
kontaktach z tymi, którzy skłonni byli oddać mu koronę, okazywał Czechomjawną
pogardę, jak choćby w rozmowach z przedstawicielami Pragi w Brnie w grudniu
1419 roku·\ Król niemiecki był jednak zdecydowany na użycie wszelkich środków,
co zresztą wkrótce udowodnił. 17 marca 1420 roku podczas odbywającego się we
Wrocławiu sejmu Rzeszy mocą bulli Marcina V (1417-1431) została ogłoszona
wyprawa kr zyż owa przeciw zbuntowanym czeskim "heretykom"~>. Zygmunt
zdołał co prawda wkroczyć na czele swych wojsk do Czech i został 28 lipca 1420
roku koronowany 7, lecz nie opanował Pragi, a po porażce poniesionej l listopada
pod Wyszchradem 8 oddał inicjatywę przeciwnikowi, by w końcu wycofać się na
Morawy. Na uroczysty wjazd do Pragi musiał czekać aż do roku 1436, szesnaście
długich lat, pełnych militarnych porażek i upokorzeń. Niepowodzenie dwu pierwszych krucjat (1420-1422) zaważyło bardzo znacząco na dalszym przebiegu wojen
husyckich . Zygmuntowi nie tylko nie udało się wówczas wykorzystać przewagi
liczebnej wojsk krucjatowych 9, ale i zaprzepaszczona została realna możliwość
4
Stare letopisy tesktf z vmlislavskćho ruJeopisu novoteskym pravopisem, vytl. F. Simek, Praha
1937, s. 19.
5
W. B a u m, Kaiser Sigismund. Hus, Konstanz und Tiirkenkriege, Graz-Wien-Kiiln 1993,
s. 153.
6
Lirkundliche Beitriige zurGeschichtedes Hussitenl:rieges vom lahre 1419 an, hrsg. von F. Palacky,
Btl. I, Prag 1873 (Neutlruck OsnabrLick 1966), nr l 2, s. 17-20.
7
Start! letopisy {esl:t!. .. , s. 32.
8
Zob. J. K ej f, Bitvrt 11 Vyó<ehmdu roku l 420, "Husitsky Tabor" 1983-1984, t. 6-7, s. 123144.
9
Podawana przez kronikę współczesnego wydarzeniom Vavfinca z Bl'ezove (Kronika
Vavfinca z Bfezove, [w:) Fonfes rerum Bohemicamm, t. V, wyd. J. Emler, Praha 1893, s. 384) liczba
150 tysięc y uczestników krucjaty jest z pewno ścią poważnie zawyżona. Siły te mogły liczyć kil-
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porozumienia, gdyż ciągle istniało liczne grono panów czeskich skłonnych oddać
Zygmuntowi koronę za cenę pewnych ustępstw.
Rok 1420 zapoczątkował okres wojen husyckich, a zagrożenie ze strony pię
ciu kolejnych wypraw krzyżowych kierowanych do Czech (1420-1431) sprawiło,
że nastąpił tam tyleż gwałtowny, co specyficznie ukierunkowany rozwój sztuki
wojennej 10 • W działaniach militarnych prym wiodły dwa stronnicrwa husyckie:
taboryci, którzy przyjęli nazwę od swej głównej siedziby, miasta Tabor, oraz
"sierotki" (dawni orebici), nazywający się tak po śmierci swego wielkiego wodza
Jana Zizki w 1424 roku 11 • Tworzyli oni tzw. wojska polne, składające się głównie
z piechoty i osławionych husyckich wozów. Właśnie doskonałej taktyce użycia
tych ostatnich, jako ruchomego szańca wyposażonego w znaczną liczbę dział oraz
przewożącego licznych strzelców z ręczną bronią palną i kuszami, zawdzięczali
husyci wiele zwycięstw nad wojskami krzyżowymi złożonymi głównie z ciężko
zbrojnej jazdy. Znacznymi siłami militarnymi rozporządzała wówczas również Praga
reprezentująca głównie umiarkowane srronnictwo utrakwistów.
Począwszy od roku 1425 wojska husyckie rozpoczęły akcje poza granicami
Czech, z czasem nazywane" wspaniałymi pochodami" ("husitske s panile jfzdy").
Celem tych wypraw na przestrzeni kolejnych łat stały się: Śląsk, Łużyce, Brandenburgia, Miśnia, Saksonia, Bawaria, Frankonia, Austria i Węgry 12 • Miały one
cel polityczny, militarny i gospodarczy. Nie tylko bowiem dostarczały ogromnych
zdobyczy, ale i zabezpieczały przed koncentracją wrogich wojsk na granicach Czech
i zmuszały przeciwnika do podejmowania pertraktacji, co było udziałem nawet
samego Zygmunta Luksemburskiego 13 •
kad z ie s i ąt tysięcy, prawdopodobnie nie więcej niż 50 000. Kronikarz ten podał, że w wyprawie
przeciw Czechom brali udział przedstawiciele ponad 35 nacji (ibidem).
10
O husyckiej sztuce wojennej zob. zwłaszcza: H. T o m a n, Husitskivdlećn ictv{ za doby
Ziikovy a Prokopovy, Praha 1898; S bornik Zizkuv l 424-l 924. K pltistlmu vjroCijeho timrt{, uspofadal
R. Urbanek, Praha 1924; J. Dur d i k, Sztuka wojenna husytów, przeł. J. Chlabicz, Warszawa
1955.
11
Zob. J. P e .k a f, Zizka ajeho doba, t. I-IV, Praha 1927-1933; A. P a ner, Jan Zizka z
Tromova, Gdańsk 2002.
12
Na temat wypraw husyckich poza granicę Czech zob. m.in. C. Gr U n h a g e n, op. cit.;
R. Je c h t, Der Ober/ausitzer Hussitmkrieg und das Land der Sechsstiidte utlter Koiser Sigmund, I-II,
"Neues Lausitzisches Magazin" 1911, Bd. 87, s. 33-279; 1914, Bd. 90, s. 31-146; 1916, Bd. 92,
s. 72-151; i d e m, Der Zugder Hussiten nach der Mark im Jahre 1432, "Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschich te" 1912, 25, s. 29-50; L. P l a n k, Die Hussitmeinfiille in
der Oberpfalz und die Schlachi bei Hiltersried, KallmUnz 1966; G. S c h l e s i n g e r, Die Hussiten in
F ranken. Der Hussitmeinfa/1 unter Prokop dem Grojlen im Winter1429/30, seine Auswirkungen sowie sein
Niederschiag in der Geschichtsschreibung, Kulmbach 1974; M. K o n e~ n y, Prlspevky k chrono/ógii a
topografii husitskejvjpravy na SpiJ roku 1433, "Husitsky Tabor" 1982, t. S, s. 177-208; S. P e tri n,
Der osterreichische Hussitenktieg 1420-1434, "Militiirhistorische Schriftenreihe" 1982, H. 44.
13
Zob. H . H er re, Die Hussitenverhand/ungen auf dem Pressburger Reichstagvom Apri/1429,
"Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken" 1899, R. 2, s. 307-316;
J. M a c e k,Die Versammlungvon Pressburg 1429, [w:] Foliadiplomatica, Bd. I, hrsg. von S. Du~kova,
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pochodów" husyckich wielokrotnie na arenie
linii głogowskiej, synowie zmarłego w
roku 1397 Henryka VIII - Jan, Henryk IX, Henryk X Rumpold i Wacław. W
roku 1413 dokonano podziału, na mocy którego Jan objął władanie w księstwie
żagański m, a Henryk IX i Henryk X wspólnie w głogowskim, obejmującym m.in.
Kożuchów, Szprotawę, Zieloną Górę i Sulechów. Nieco później, zapewne na
przełomie lat 1417/1418, dla Wacława zostało wyodrębnione niewielkie księstwo
wydarzeń występowali również książęta

krośnieńskie 14 •

Pomimo że zagrożenie dla wymienionych księstw ze strony husytów stało się
realne dopiero pod koniec lat 20. XV wieku, władający nimi książęta już znacznie
wcześniej zaznaczyli swój udział w wojnach husyckich. W liście króla Zygmunta
Luksemburskiego z maja 1421 róku, a więc jeszcze z okresu pierwszej krucjaty,
wzywającym Górne Łużyce do walki z Czechami, wymieniony jest Henryk X,
książę na Głogowi e, który" wyruszył w pole przeciw heretykom z całą swoją siłą" 15 •
Źródła czeskie potwierdzają przeprowadzenie wówczas akcji wojsk śląskich w pół
nocnych Czechach, lecz nie wymieniają wprost imienia księcia Henryka. Ślązacy
wtargnęli około 15-20 km w głąb Czech w rejon Polic (na południowy zachód od
Świdnicy) i dopuścili się mordów na ludności cywilnej. Po dwóch tygodniach ponowili atak i spalili lJpice 16 • Karierę młodego księcia u boku króla niemieckiego,
który powierzał mu liczne misje dyplomatyczne i wojskowe, przerwała jednak
już w roku 1423 śmierć księcia w wyniku zarazy panującej w obozie wojskowym
pod Flensburgiem 17 • Można przypuszczać, że spośród czterech synów Henryka
VIII, to właśnie Henryk X Rumpold był najbardziej zagorzałym wrogiem czeskich
husytów. Taka jednoznaczna postawa byłaby zresztą wielką rzadkością wśród
książąt śląskich.

]. Sebanek, Brno 1971, s. 189-207; R. W. C o ok, Negotiations between the Hussites, the Holy Roman
Emperorand the Roman Chunh 1427-1436, "East Central Europe" 1978, R. S, z. l, s. 90-104.
14
O. W o l f f, Geschithte der Stad! Griinberg in Niederschlesien von ihrer Entstehung bis zur Einfiihrung der Reformation, Griinberg 1848, s. 52-54; K. J a s i ń ski, RodowM Piast6w f laskich, t. II:
Piastowie fwidniccy , ziębiccy, głogo wscy , żagmiJcy i olefniccy, Wrocław 1975, s. 137. Po raz pierwszy
Wacław wystawił samodzielnie dokument w styczniu 1418 r., Codex Diplomalicus Silesiae, Bd .
24: Die lnvefllare der nichtslaatlichen Archive S chlesiens, t. l, Die Kreise Griinberg und Freystadt, hrsg.
von K. Wutke, Breslau 1908, nr 2, s. 200.
15
Gescllichtsque/len der Hussitenkriege, hrsg. von C. Griinhagen, "Scriptores rerum Silesiacarum", Bd. VI, Breslau 1871, nr 4, s. 3.
16
lbirlem, s. 167; Kmnika Vav finca z Bi'ezove, s. 491.
17
Thomas Kantzow, Pomerrmia. Kronika pomorska z XVI wieku, przeł. K. Gołda, przypisy
i komentarze T. Białecki i E. Rymar, t. I, Szczecin 2005, s. 510-511. Henryk X otrzymał od
Zygmunta Luksemburskiego pełnomocnictwo do prowadzenia rokowań w konflikcie między
królem Erykiem Pomorskim i książętami holsztyńskimi S IX 1422 r., Regesta lmperii, XI, Die
Urkunrlen Kaiser.Sigmunrls (l 410-1437), verz. von W. Altmann, Bd. I (141 0-1424), nr 5139, Innsbruck 1896, s. 362. 19 IX książę przesłał miastom hanzeatyckim pismo informujące o rozpoczęciu
swojej misji, Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256-1430, Bd . VII, nr
548, Leipzig 1893, s. 349. Zob. także nr 557, 572, 573.
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1421 roku skierowanej do rady miejskiej Zgorzelca,
a dotyczącej przygotowań do drugiej wyprawy krzyżowej na Czechy, znajdujemy
informacje, że wśród książąt prowadzących wojska przeciw husytom był również
Henryk X Rumpold. W tym samym liście jego autorzy potwierdzają, że na wezwanie nie odpowiedzieli jeszcze książęta Ludwik legnicki i Jan żagański 18 • Postępo
wanie tych ostatnich stanowiłoby krok wielce rozważny, jako że w styczniu 1422
roku wojska krzyżowe doznały klęsk w bitwach pod Kurną Horą i Niemieckim
Brodem 19 • Na kilka następnych lat zahamowało to organizowanie wielkich wypraw
wojennych przeciwko husytom, choć jeszcze jesienią tego samego roku elektor
brandenburski Fryderyk wezwał do udzielenia mu przeciwko nim pomocy zarówno
Henryka IX, jak i jana żagańskiego 20 , co zresztą książę głogowski zobowiązał się
uczynie 1•
Interesujące wydarzenia przyniósł rok 1423. Wówczas to Zygmunt Luksemburski, chcąc ukarać Polskę za zmuszenie zakonu krzyżackiego do zawarcia we
wrześniu 1422 roku niekorzystnego dlań pokoju i utrzymywanie kontaktów z czeskimi husytami, przedstawił projekt rozbioru Polski. Znaczący udział w tej koalicji
mieli mieć oprócz zakonu krzyżackiego i Węgier także książęta śląscy, a wśród nich
bracia jan, Henryk IX i Wacław. Wynagrodzeniem dla nich miały zostać ziemie
polskie, które jak to zostało określone, "dawniej do nich należały" 22 • Co ciekawe,
właśnie książęta linii głogowskiej mogli żywić wobec Polski uzasadnione pretensje,
gdyż jeszcze w roku 1383 próbowali zbrojnie odzyskać ziemie wschowską zajętą
czterdzieści lat wcześniej przez Kazimierza Wielkiego 23 • Plany króla niemieckiego
bardzo szybko okazały się całkowicie niereal n e, a wydarzenia wojen husyckich nie
doprowadziły wówczas do rozszerzenia władztwa Piastów głogowskich.
Jakjuż wcześniej wspomniano, pierwsze wyprawy wojsk husyckich poza granicę Czech datują się na 1425 rok. Husyci spustoszyli wówczas na Śląsku miasto
Radków 2\ a w 1426 roku Kamienną Górę 25 • W tym samym roku, zagrożone Górne
Łużyce zwróciły się o pomoc m.in. do księcia żagańskiego. Wyraził on wówczas
zgodę na wysłanie oddziałów posiłkowych z Przewozu i Żagania, nie miały one
W relacji z

18

''l

Geschichtsquellen der Hussitenkriege, nr 22, s. 15.
Stare letopisy {eskf... , s. 38; j. D u r d i k, op. cit., s. 184-187; A. P a ner, op. cit., s. 176-

180.
20

Ge.rchichtsque/len der Hussitenkriege, nr 38, s. 24; nr 41, s. 25.
nr 39, s. 25.
zz Ibidem, nr 44, s. 28; nr 46, s. 33.
23
1ommis Dfugossi Historiae Polonicae libri XII, cura et impensit A. Przeździecki, t. III,
Cracoviae 1876, s. 195-197; M. Kapłon, W Jprawie zajęcia Wschowy przez Kazimierza Wielkiego,
"Sobótka" 1961, R. XVI, nr 4, s. 598-601; A. N o w akowski, Inkorporacja Wschowy do Polski
w świetle prawa. Szkic prawnohistoryczny, "Sobótka" 1989, R. XLIV, nr 2, s. 209-220.
24
Chronik des Martin von Bolkenheim, [w:] Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XII: Geschichtsschreiber Sch/esiens des XV. Jahrhrmderts, hrsg. von F. Wach ter, Breslau 1883, s. 2-4.
25 Geschichtsquellen der Hussitenkriege, s. 173.
21 Ibidem,
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jednak okazji do wzięcia udziału w walkach 26 . W 1427 roku zagrożenie stało się
jeszcze poważniejsze . Wojska husyckie oblegały Żytawę, a następnie splądrowały
Lubań i Złororyję 27 • Książę Jan, ponownie wezwany na pomoc, posłał część swych
sił w kierunku Zgorzelca, a w wyprawie brał także udział żagański puszkarz sprawujący pieczę nad zabranym na tę wyprawę działem. W tej krótkiej i bezowocnej
akcji uczestniczył też oddział wojsk księcia Henryka IX z działem i książęcym
puszkarzem 2x. Lubania i Złotoryi nie udało się jednak obronić.
Celem zabezpieczenia się przed najazdami husyckimi książęta śląscy podjęli
decyzję o zorganizowaniu wspólnej obrony. 18 września 1427 roku został podpisany układ w Grodkowie, w którym określono nawet drobiazgowo liczbę artylerii
konieczną do zgromadzenia na potrzeby antyhusyckiej kampanii 29 .
W obliczu kolejnego" wspaniałego pochodu" husyckiego na Śląsk w kwietniu
1428 roku Jan, Henryk IX i Wacław ponownie zapowiadali wraz z innymi książętami
śląskimi i miastami Górnych Łużyc wyruszenie do walki "z całą posiadaną siłą" 30 •
Były to jednak głównie deklaracje, rzadko kończące się realnymi działaniami. Wojsk
husyckich nie udało się powstrzymać od pustoszenia Śląska. W tej sytuacji wielu
książąt zdecydowało się na układy mające uratować ich ziemie przed dalszymi
zniszczeniami. Postąpili tak władcy księstwa opolskiego BoJko Młodszy, BoJko
Starszy i Bernard, Wacław głubczycki, Jan ziębicki, Ludwik oławski, Przemko
opawski, Kaźko oświęcimski, BoJko cieszyński i Helena raciborska 31 • Pięciu z nich
było sygnatariuszami porozumienia grodkowskiego. Jak widać, nie znajdujemy
wśród nich książąt żagańskiego, głogowskiego i krośnieńskiego. Nie sposób z całą
pewnością ustalić, czy przyczyną tego stanu rzeczy było wyłącznie to, że ziemie ich
nie znalazły się wówczas na szlaku wojsk husyckich. Niektórzy historycy uważają,
że już w roku 1426 zawarli oni układy z Czechami i zobowiązali się płacić coroczny

"'].W o r b s, Geschich/e des Herzof{tums Sagan, Sagan 1930, s. 44.
27 Chronik des ,1Jarti11 von Bolkenheim, s. 4-6.
28
]. W o r b s, op. cit. , s. 44-46. Rachunki miejskie Zgorzelca wykazują pod rokiem 1427
wydatki na utrzymanie obu ksią:lęcych puszkarzy, Gurlitzer Ratsrechnungen, hrsg. von R. ]ech t,
Carlex Diplomaticus Lusatirt Superioris !l, Bd . l, Giirlitz 1896-1899, s. 363.
Z'J Geschithtsque!lm der Hussitenkriege, nr 17, s. 10-12. Wydawca uznał za prawdopodobnq
datę podpisania układu rok 1421. Zapewne jest do błąd, na co wielokrotnie zwracano uwagę,
zob. m .in. J. D u r d i k, op. cit., s. 27; M. G o l i ń s k i, Broti palna tlfl Śląsku do lat ti'Zyrlziestych
XV w. oraz jej zastosowanie przy obronie i zdoóywa11iu twierdz, "Studia i Materiały do Historii
Wojskowo śc i " 1988, T. XXXI , s. 9.
30
"herzoge Hinrich, hcrzoge Wentzlaw, Herzog Johannes vom Sagan ein felt machen
wollen ane alles seumen, mit alle den eren z u rosse vnd zu fusse, dy sy vffbrengen mogen, zu
Nuvimberg am Qweyss, uff des, das man noch zu den katzero mit mach t rucken miichte, das
dese land nich t so gar in vnvorwindlichen schaden qwemen", Geschichtsquellen derHussitenkriege,
nr 84, s. 62; tak:le nr 85, 87, 88, 89, s. 62-65.
-''ibidem, nr 91, s. 68; nr 93, s. 70.
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trybut32 • Teza ta nie wydaje się jednak całkiem przekonywująca. W listopadzie 1428
roku wojska Jana i Henryka IX, choć bardzo nieliczne, brały udział w zwycięskim
starciu z husytami pod Chrastavą (na południowy wschód od Żytawy) 3 \ a gdy w
styczniu 1429 roku powstawał nowy związek antyhusycki, z udziałem władców
Saksonii i Turyngii, jego członkiem został książę żagański 34 •
Wszystkie tego typu działania mogły być rzeczywiście skuteczne, dopóki nie
zostały realnie zagrożone ziemie księstw żagańskiego, głogowskiego i krośnień
skiego. już w roku 1429 taboryci i "sierotki" zorganizowali kolejną wyprawę na
Łużyce. Ich siły liczyły łącznie 800 konnych, 6000 pieszych i 220 wozów35 • Takiej
liczbie przeciwników książęta nie byli w stanie się przeciwstawić. Gdy w czerwcu
tego roku oddziały najeźdźców pojawiły się pod Żaganiem, Jan zmuszony był
zawrzeć układy. Książę zobowiązał się wówczas zapłacić 600 guldenów reńskich
okupu, w zamian za co do świąt Bożego Narodzenia 1429 roku utrzymany miał
zostać pokój 36 . Miasto zostało uratowane, lecz ucierpiał klasztor kanoników regularnych. Jednakże, przewidując grożące im niebezpieczeństwo, mnisi żagańscy
przypuszczalnie już w roku 1427 wywieźli najcenniejsze przedmioty i zasoby
biblioteki (m.in. dokumenty przywilejów klasztornych) do Krosna 37 .
W kolejnych łatach Jan nie powstrzymywał się od udzielania pomocy zagrożo
nym najazdami husyckimi Łużycom. Księstwo żagański e nie doznało jednak z tego
powodu żadnych poważnych strat. W roku 1432 książę Jan wszedł kolejny raz w
układy z husytami, lecz trudno jednoznacznie określić, jaki miały one charakter38 •
We władanej przez zakon krzyżacki Nowej Marchii wyrażano obawę, że zaatakują
ją oni wspólnie z Polską. Wójt krzyżacki w liście z 18 marca doniósł z Kostrzyna
wielkiemu mistrzowi, że książę zgromadził już nawet liczący 1000 ludzi oddziaP9 •
Autor historii Zielonej Góry Otto Wolff skłonny był przypuszczać, iż siły te zostały
32
G.A. M a t t h i a s, Chronira der Stadt Grossen im Lichie unserer Zeit geschrieben, Crossen
und Zielenzig 1849, s. 100.
13
· l W o r b s, op. cit., s. 47-48; Geschichte Schlesiens, B d. 1: Von der Urzeif bis zum lahre 1526,
Breslau 1938, s. 199. Starcie to nastąpiło 16 XI.
34
Gesthichtsque//en der Hussifenkriege, nr 11 O, s. 79-81.
35
Kronika Bartolka z Drahonic, vyd. ]. Gol!, [w:] Fonfes rerum Bohemicarum, t. V, vyd.
l Emler, Praha 1893, s. 600.
36
Geschichfsque//en der Hussitenkriege, nr 116, s. 86. O zapłaceniu okupu przez księcia
żagańskiego informuje także Cata/ogus abbafum Saganensium, [w:] Scripfores rerum Silesiacarum,
Bd. I, hrsg. von G.A. Stenzel, Breslau 1835, s. 300.
37
Ibidem, s. 301.
38
R. Je c h t, Der Zug der Hussiten ... , s. 37.
39
"herczog Hans von de meSagin thusent kecczer mi tfuren den Polan zu hulffe", Geschichfsquel!en der Hussitenkriege, nr 153, s. l 07; R. Je c h t, Der Zug der Hussifen ... , s. 3 7. Komtur tucholski
w liście z 10 V tego roku poinformował wielkiego mistrza, że Polacy zamierzają współdziałać
w akcji uderzenia na ziemie zakonne z husytami i pertraktują z "kacerzami" obozujących pod
Frankfurtem nad Odrą, Codex epistolaris saeculi decimi quinfi, t. III, e d. A. Lewicki, [w:] Monumenfa
medii aevi historica res gesfas Po/oniae i/lusfranfia, t. XIV, Kraków 1894, dodatki, nr 13, s. 519.
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zwerbowane przeciw Henrykowi IX, który pozostawał wówczas w sporze z bratem,
a książę głogowski dzięki okupowi oddalił niebezpieczeństwo od swoich ziem 40 .
Wyd arzenia te miały nastąpić, gdy wiosną 1432 roku wojska husyckie przeprowadzały kolejny "wspaniały pochód" na tereny Górnych Łużyc, Brandenburgii,
Miśni i Saksonii 41 • Z zagrożonego Zgorzelca wezwano wówczas kontyngenty
posiłkowe z Żagania, Żar, Kożuchowa i Budziszyna. Husyci podzielili siły na
dwie armie. Oddziały jednej z nich przemaszerowały szlakiem Lubań-Bolków i
około 25 marca znalazły się pod Kożuchowem. Henryk IX był zmuszony zawrzeć
układy zabezpieczające ziemie księstwa przed dalszymi stratami. Pod Kożucho
wem husyci rozdzielili siły i jedna z grup ruszyła na zachód szlakiem Nowogród
Bobrzański-Lubsko-Brody-Guben 42 • Najprawdopodobniej w drodze powrotnej z
Brandenburgii część oddziałów husyckich przeszła pod koniec kwietnia pod Krosnem . Takie informacje przekazał wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu wójt Nowej
Marchii, pisząc o skierowaniu się husytów "nach herczogen Heinrichs lande" 43 •
Mimo odniesienia pewnych sukcesów militarnych w walce z husytami, zdesperowany elektor saski Zygmunt i margrabia miśnieński Fryderyk zdecydowali
się zapłacić 9000 florenów w zamian za dwuletni rozejm (do 13 listopada 1434
roku) 44 • Nie może więc dziwić, że podobnie mogli postąpić, dysponujący znacznie
skromniejszymi siłami, Henryk IX czy Jan żagański. Zachowane źródła dowodzą,
że układy z husytami zawierali nawet poszczególni rycerze księstwa głogowskie
go chcący ochronić w ten sposób swoje posiadłości 45 • W krajach sąsiadujących
z Czechami już same pogłoski o grożącej im wyprawie husyckiej wywoływały
prawdziwe przerażenie. Najeźdźców przedstawiano jako bezlitosnych morderców
40
O. W o l f f, op. cit., s. 75-76. O pokojowych posunięciach Henryka IX także R. J e c h t,
Der Zug der Hussiten ... , s. 34.
41
Kronika Bartoska z Dmhonic, s. 606. Wiele informacji o przebiegu tej wyprawy husyckiej
za wierają zw łas zcza dokumenty w Codex diplomrtticus Lusatiae superioris 11, Bd. II, Gtirlitz 1900-

1903, które wykorzystał w swoim opracowaniu R. Jecht. O przebiegu działań zbrojnych i porażce
husytów pod Miillrose zob. także listy rad y miejskiej Frankfurtu~ . Odrą do rady Zgorzelca z 17
IV ( Urhmdliche Beitrdge zur Geschich te des Hussitenkrieges, II, nr 799, s. 279) oraz list wójta Nowej
Marchii do wielkiego misrrza z 12 IV, R. Je c h t, Der Zug der Hussiten ... , s. 49.
41
R. Je c h t, Der Zug der Hussitm ... , s. 33-34.
41
List z 29 IV cytuje R. J e c h t, ibidem, s. 50.
44
W imieniu taborytów występował Otfk z Lozu, natomiast ze strony "sierotek" późniejszy
wódz oddziałów czeskich walczących wspólnie z Polakami przeciw zakonowi krzyżackiemu Jan
Ca pek, lirkundliche Beitriige... , Bd. II, nr 819, s. 304-306.
45
" Do sel binst babin der weyzin hewptman Bałthasam Burguld uffgenomen und Balchasar
sey zc u en ge treten und habe en glowbit getra w und gewer zcu sein und si zcu furen in unsirs
gnedige n berren herczug Henrichs łanden und der weyzin, was sie nich t wusten, und habe doruff
dem hewptmanne se yne land gegebin und der weyzin hewptman habe em glowbit .. . ", Codex
Diplomaticus Silesiae, B d. 28: Die l nventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, 11, Kreis tmd Stad!
Glogau, hrsg. von K. Wutke, Breslau 19 15, nr 241, s. 74. Zaprzysię żo ne zez nanie potwierdzające
kontakty Burg ulda z husytami zostało zło żon e w Głogowie 11 I 1432 r. , a więc kilka miesięcy
przed wkroczeniem oddziałów hus yc kich na ziemie księstwa głogowskiego.
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wszystko na swej drodze 46 . Należy jednak wyrainie
podkreślić, że niektóre wielce dramatyczne przekazy o mordach dokonywanych
przez husytów okazały się całkowicie fałszywe. Przykładem jest tu m.in. relacja
o zabiciu siedemdziesięciu mnichów cysterskich w Krzeszowic, co rzekomo wydarzyło się w roku 1426 47 •
Wśród autorów opisujących historię księstw żagańskiego i głogowskiego
występują rozbieżne opinie co do tego, który z książąt był bardziej skłonny do
układów z husytami, który zaś zdecydowanie występował przeciwko nim i jakie
były tego przyczyny 48 . Pewne jest jednak, że zarówno układy, jak i walka zbrojna
były udziałem obu władców. Katalog opatów żagańskich podaje wprawdzie informację, że Jan w 1426 roku pozwolił nawet, by husyccy duchowni objęli położoną
poza murami kapliczkę Najświętszej Marii Panny4 9 , lecz nie musi to w pełni
odpowiadać prawdzie. Pamiętać bowiem trzeba o toczącym się wówczas bardzo
poważnym konflikcie o podłożu ekonomicznym pomiędzy księciem Janem a
opatem żagańskim Henrykiem, początki tego sporu sięgają okresu panowania w
księstwie głogowskim Henryka IV 50 .
Fakt, że taboryci i "sierotki" nie spustoszyli poważniej ziem księstwa głogow
skiego istotnie pozwala przypuszczać, iż Henryk IX wszedł w układy z husytami.
Książę poszukiwał sposobu stałego zabezpieczenia swoich ziem, słusznie nie
dowierzając w całkowitą skuteczność zawieranych porozumień. Bardzo ciekawy
aspekt jego poczynań można dostrzec w treści listu Władysława Jagiełły do wielkiego księcia Witolda z czerwca 1429 roku. Z listu tego dowiadujemy się bowiem,
że Henryk IX zamierzał oddać miasto pod władzę Jagiełły i osadzić w nim polską
załogę, uznając to za jedyną możliwość skutecznej obrony przed husytami 51 • Nie
wiadomo jednak, co przesądziło o zaniechaniu tego projektu przez stronę polską .
Mimo że książę został pozostawiony swemu losowi, nie zachowały się informacje
i

grabieżców niszczących

46
Tego typu określenia są charakterys tyczne przede wszystkim dla autorów niemieckich.
I tak np. R. Je c h t (Der Zug der Hussitm ... , s. 30) pisał, że najazdów dokonywały "plUndernde,
sengen de und mordende Scharen", ]. B l a s c h k e (Geschichte derStadt Glogau und des G/ogauer
umdes, Glogau 1913, s. 114) " wiłden Hord en", a G .A. M a t t h i a s (Chronica der Stadt Crossen, s. 100) "zugellosen Horden". Pomimo takiego podejścia R. ]ech t (Der Zug der Hussiten ... ,
s. 43) dostrzegał wyraźne cele polityczne wyprawy husyckiej z 1432 r., np. wzmocnienie pozycji
Czechów wobec soboru bazylejskiego.
47
Zob. R. Ż e r e l i k, Problem wiarygodności przekazu o śmierci 70 mnichów krzeszowskich
w czasie wojen husyckich, [w:) Krzeszów uświęcony łaską, red. H . Oziurla i K. Bobowski, Wrocław
1997, s. 90-103.
48
J. W o r b s, op. cit., s. 51; Geschich/e der Stadt zmd Festung GrojJ-Giogau, hrsg. von F. Minsberg, Bd. I, Glogau 1853, s. 239; O. W o l f f, op. cit., s. 71 , 74, 76,250, przyp. l.
49
Catalogus abbatum Saganensium, s. 299.
50
Ibidem, s. 287 i n.; zo b. M. K a p ł o n, Książęta śląscy a klasztor kanoników regularnych
w Żaganiu w latach 1217-1439, Acta Universitas Wratislaviensis, No 126, Historia XIX, 1970,
s. 139-141.
51
Codex episto/aris saeculi decimi quinli, t. III, dodatki, nr 4, s. 501.
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o znaczniejszych zniszczeniach dokonanych przez wojska husyckie na
władanych przez niego ziemiach. Co więcej, we wrześniu 1431 roku miał on podobno skutecznie odeprzeć jeden z najazdów, a w stoczonej wówczas bitwie zginęło
252 Czechów 52 • Nie był to jednak ani ostatni, ani tym bardziej najważniejszy epizod
z okresu "wspaniałych pochodów" husyckich z udziałem księcia Henryka IX.
Najprawdopodobniej z narastającym zagrożeniem husyckim należy wiązać
rozbudowę zielonogórskich fortyfikacji. W dokumencie wydanym 11 stycznia
1429 roku książę zastrzegł bowiem, by dochody, jakie Zielona Góra czerpie z
posiadania wsi Zawada, zostały przeznaczone właśnie na rozbudowę umocnień
okalających miasto 51 . Zdaniem Ottona Wolffa, źródła pozwalają na stwierdzenie,
że murowane fortyfikacje powstały w Zielonej Górze już w łatach 1272-1308.
Zapewne częściowo miały one wówczas konstrukcję drewniano-ziemną 54 • Ciekawostką w budownictwie obronnym był też przebieg zielonogórskiej fosy, która ze
względu na ukształtowanie terenu nie zabezpieczała miasta ze wszystkich stron.
Na szczęście umocnienia Zielonej Góry nie zostały wystawione na próbę podczas
wypraw husyckich. Niemniej, w roku 1431 powstrzymały one skutecznie oddziały
księcia żagańskiego, który po śmierci swego brata Wacława zamierzał zająć jego
ziemię. Na nic jednak zdały się te próby, nieliczne wojska żagańskie poprzestały
na splądrowaniu przedmieść, a księstwo krośnieńskie znalazło się we władaniu
Henryka IX 55 .
Wśród historyków opisujących historię Krosna przyjęło się twierdzenie o
pojawieniu się husytów pod murami miasta w roku 143456 . Prawdopodobnie jest
to data błędna i nie potwierdzają jej np. źródła czeskie. Z kolei śląski kronikarz
Martin von Bolkenheim relacjonuje, że taboryci i sierotki przeszli obok Krosna jesienią 1429 roku, powracając ze wspomnianej wyprawy na ziemie niemieckie 57 • Do
wydarzeń tych mogło dojść także w roku 1432 podczas opisanego powyżej marszu
powrotnego husytów z Brandenburgii. Wzmiankowani historycy podają, że husyci
odeszli spod Krosna po wypłaceniu im okupu i zapewnieniu zapasów żywności, co
faktycznie było praktyką często przez nich stosowaną. Zanim jednak do tego doszło,
splądrowali przedmieścia wraz ze szpitalem św. Jerzego. Także mnisi, którzy nie
zdołali schronić się do miasta, zostali zabici 5R. Warto dodać, że samo miasto było

12

Geschhhte der Stad! und Festung GrojJ-Giogau, s. 239.
Dokument Henryka IX z 11 I 1429 r. cytuje O. W o l ff(op. cit., s. 71-73).
54
Ibidem, s. 23, 73-74; zob. H. S c h m i d t, Geschich/e der Stad! Griinberg, Grl.inberg 1922,
s. 291; S. Kowa l ski, Mury obronne Zielonej G6ry, Zielona Góra 2002, s. 9-11.
SS(), W O l f f, op. cif., S. 75.
''' G.A. M a t t h i a s, op. cit., s. 106. Jego pogląd przyjęli później C. von O b s t f e l d er,
Chronik derStadt Crossen, Crussen a. O der 1895, s. 35 oraz]. M uszy ń ski, Krosno Odrzańskie.
Przesz/ość i teraźniejszość, Warszawa-Poznań 1972, s. 78.
17
Chronik des Mmtin von Bo/kenheim, s. 8.
18
Jak w przyp. 56.
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z punktu widzenia możliwości obronnych bardzo korzystnie położone w widłach
Odry i Bobru 59. Potężne mury i sąsiadujący z nimi zamek dawałyby duże szanse
skutecznego oporu wobec prób obłegania Krosna przez husytów.
Wacław krośnieński zmarł w 1430 łub na początku 1431 roku. Nie ma wąt
pliwości, że doszło do tego na skutek wypadku z bronią palną, stanowiącą jeszcze
wówczas techniczną nowinkę . Cytowany już Otto Wolff wiążę śmierć księcia wprost
z wydarzeniami wojen husyckich. Oto bowiem po wspomnianym przemarszu
wojsk husyckich przez terytorium księstwa krośnieńskiego w 1429 roku, Wacław
postanowił lepiej przygotować się do obrony i zamówił nowe działo. Niestety, sam
postanowił je wypróbować, a podczas wystrzału rozerwało się ono, raniąc śmier
telnie księcia 60 • Na tym stosunkowo wczesnym etapie rozwoju broni palnej takie
wypadki nie stanowiły zapewne rzadkości. W ten tragiczny sposób zakończył się
jednak samodzielny byt księstwa krośnieńskiego.
Tymczasem zbliżający się kolejny konflikt polsko-krzyżacki przyniósł w 1433
roku nowy układ sojuszy. Władysław Jagiełło zamierzał wykorzystać do walki z
Zakonem oddziały husyckie, a wspierać go również mieli książęta głogowski i
żagański. W maju 1433 roku spotkali się oni z królem polskim w Kaliszu, gdzie
omawiano warunki miliramego współdziałania • W tym samym miesiącu na ziemię
księstwa głogowskiego wkroczyła armia "sierotek" pod wodzą Jana Capka z San.
Oddziały czeskie liczyły według różnych szacunków 5000-7000 łudzi i do 350
wozów 62 • Około 18 maja siły te przeprawiły się przez Odrę w okolicach Bytomia,
"cztery miłe od Głogowa" 6 3, jak podawała relacja krzyżacka. Tam doszło do spotkania z ZOO-konnym odziałem polskim prowadzonym przez wojewodę krakowskiego
Piotra Szafrańca. Miał on służyć Czechom jako przewodnik, ale też spowodować, by
nie dokonywali oni rabunków i zniszczeń na ziemiach sojusznika64 • Nie udało się
jednak tego zupełnie uniknąć, gdyż wojska czeskie znajdowały się w złym stanie.
Przykładowo Połacy musieli im dostarczyć 700 par butów, kusze i sukno 65 • Z okolic
61

M uszy ń ski, op. cit., s. 56.
Amtales Glogovienses bis z . J. 1493 nebst Urkrmdlichen bei/agen, hrsg. von H. Markgraf,
"Scriptores rerum Silesiacarum" Bd. X, Breslau 1877, s. 10; O. W o l f f, op. cit., s. 75.
61
Geschich!J"quel/en der Hussitenkriege, nr 181, s. 126; nr 182, s. 127; nr 183, s. 127.
1
'' Kronika Bartos<ka z Drahonic, s. 611; F ortsetzung z u Petervon Dusburg Chronik, [w:] Scriptores
rerum Prussicarum, hrsg. von T. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. III, Leipzig 1866, s. 501 ;
Geschichtsquel/en der Hussitenkriege, nr 187, s. 129;]. V o i g t, Geschich/e Preussens von den altes/en
Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. VII, Konigsberg 1836, s. 614;
E. Rym ar, Polsko-czeska wyprawa zbrojna do Nowej Marchii w 1433 roku, "Przegląd Zachodniopomorski" 1993, t. VIII, z. l, s. 35-36.
63
Geschichtsque//en der Hussitenkriege, nr 186, s. 129; nr 187, s. 129.
64
Joannis Długossi Historiae Polonica, IV, s. 497.
65 Geschichtsquel/en der H ussitenkriege, nr 187, s. 129; Godex epistolaris saecu/i decimi quinti,
t. III, dodatki, nr 21, s. 529.
59 ].
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na przeciwległym brzegu Odry
największe ośrodki księstwa : Kożuchów, Krosno, Szprotawę i Zieloną Górę, co
z pewnością było z góry założonym celem księcia. Mimo udzielenia im pomocy
przez Henryka IX, husyci dokonali w okolicach Sławy pewnych zniszczeń 66 . Dalej ich szlak wiódł przez Świebodzin i Międzyrzecz na ziemie krzyżackiej Nowej
Marchii" 7• Zachowanie husytów na ziemiach księstwa głogowskiego, a przede
wszystkim bezwzględna postawa na terenach państwa krzyżackiego, potęgowały
obawy o przebieg odwrotu "sierotek" do Czech. Na początku października Piotr
Szafraniec prowadził ich tym samym szlakiem, lecz pod Głogowem zmuszony był
do zmiany trasy. Głogowianie nie zamierzali bowiem otworzyć husytom bram i
oświadczyli, że wolą śmierć niż doświadczyć ich obecności w mieście 68 . Ponieważ
w czasie odwrotu rzeczywiście dochodziło do przypadków rabunków ze strony
Czechów, obawy niekoniecznie były pozbawione podstaw. Mimo obecności wojewody krakowskiego mieszczanie zdołali postawić na swoim.
Wydarzenia z października 1433 roku stanowiły jeden z ostatnich istotnych
akordów w dziejach wojen husyckich. W Czechach coraz bardziej nasilały się
tendencję do porozumienia z Zygmuntem Luksemburskim, a najbardziej radykalne odłamy stronnictw husyckich zostały pokonane w bratobójczej bitwie pod
Lipanami 30 maja 1434 rokum.
Jak to już zostało zasygnalizowane, jednoznacznie wroga postawa wobec
husytów była wśród książąt śląskich zjawiskiem rzadkim. Cechowała ona przede
wszystkim mianowanego przez Zygmunta Luksemburskiego namiestnikiem
Śląska biskupa wrocławskiego Konrada. Dwaj książęta zasługują na nieco więcej
uwagi- jan ziębicki i Bolko V opolski. Obaj brali udział w zjeździe grodkowskim,
by krótko po tym wydarzeniu zawrzeć układy z husytami. Książę Jan stanął ostatecznie do walki, lecz zginął w starciu pod Starym Wielisławem 27 grudnia 1428
roku, podczas gdy jego rycerze okryli się hańbą, uciekając z pola bitwy70 • Bolko
opolski natomiast ochoczo rozpoczął współpracę z husytami, widząc w rozgrywających s ię wówczas na Śląsku wydarzeniach doskonałą okazję do zagarnięcia
rozległych dóbr kościeln yc h 7 1 •
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Geschithtsquellen der Hussilenkriege, nr 187, s. 129-130.
Zob. E. Rym ar, op. cit., s. 40 i n.
""Relacja komtura toruńskiego dla wielkiego mistrza z 9 IX 1433 r., Ud:undliche Beitriige
zur Geschich te des Hussi!enkTieges, II , nr 883, s. 387.
61
' Zob. R. U r b a n e k, Lipewy a konec polnfch vojsk, Praha 1934.
7° Chronik des Martin von Bolkenheim, s. 6; Geschichtsquellm der HussitenkTiege, s. 156.
71
Na temat Bolka V zob. S. B rod k o, Piast-husyta. Ksiqżę opolski Bolku V i jego ród, [w:]
Z dziejów postępowej ideologii na Ślqsku w XIV-XVI w., red. E. Maleczyńska, Warszawa 1965,
s. 68-97; W. D z i e w u l ski, Herezja Bolka V opolskiego, [w:] Studia z dziejów Kofcioła katolickiego, 1960, R. l, s. 181-190; Z. B o r a s, Książęta piastowscy Śląska, wyd. 3 popr. i roz., Katowice
1982, s. 289-303.
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Dlaczego walki na Śląsku przybrały tak specyficzny obrót? Przede wszystkim
uderza postawa uległości większości książąt i częste zawieranie układów z wodzami husyckimi pomimo obowiązywania choćby układu grodkowskiego. Niewiara
w pokonanie wojsk husyckich była niemal powszechna, choć nie całkiem przecież uzasadniona. Głośnym echem musiały odbić się również i na Śląsku klęski
antyhusyckich krucjat i tego faktu absolutnie nie należy lekceważyć. Istnieją
jednakże przekazy źródłowe uwypuklające słabość sił husyckich i możliwość ich
pokonania 72 . W relacji dla wielkiego mistrza krzyżackiego z roku 1428 znajdujemy
nawet informację, że na terenie Śląska swobodnie przemieszczają się oddziały husyckie liczące ledwie 10-12 konnych 73 • Skuteczna akcja mająca na celu zwalczanie
przynajmniej tych drobnych oddziałów była bez wątpienia możliwa. Większość
książąt została jednak sparaliżowana świadomością, że zdecydowany opór groził
kolejnym atakiem wielotysięcznych armii husyckich. Wszystko to przy całkowi
tym braku militarnego wsparcia ze strony Zygmunta Luksemburskiego czyniło
sytuację władców śląskich niemal beznadziejną.
Jak więc, również na tym tle, należy ocenić postawę książąt linii głogowskiej?
W okresie wojen husyckich większość księstw śląskich doznało ogromnych zniszczeń. W stosunkowo małym wymiarze doświadczyły tego ziemie Jana żagański ego,
Henryka głogowskiego i Wacława krośnieńskiego. Książęta ci przechodzili w
omawianym okresie bardzo różne koleje losu. Stawiali husytom zbrojny opór, zawierali z nimi okupione znacznymi sumami pieniędzy zawieszenia broni, ponownie
stawali do walki, by w końcu znaleźć się po tej samej stronie w starciu z zakonem
krzyżackim. Ta zmienność postaw charakteryzowała wielu książąt śląskich, lecz
niewielu z nich prowadziło swą politykę tak skutecznie, by stolicę ich księstw
nigdy nie doświadczyły grozy husyckiego szturmu.
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FORSTENTUMER GLOGAU, SAGAN UNO KROSSEN
AUF DEM WEG HUSSITEN "HERRLICHEN HEERFAHRTEN" (1428-1433)
Zusammenfassung
Am 30.7.1419 griffen Hussiten u n ter der Herrschaft des Predigers Jan Zelivsky d as Rathausin
der Prager Neustadt an (der sogenannte "erste Prager Fenstersturz"). Der Konig Wenzel IV.
regte sich derart auf, dass er einen Schlaganfall erlitt, an dessen Folgen er am 16.8.1419 starb.
Der Thronpratendent war se in Bruder Sigmund, d och die Ablehnung Sigmunds ais Konig von
Bahmen war allen hussitischen Parteien gemeinsam. Am 17. Marz 1420 in Breslau lief3 Sigmund

72
Relacja starosty księstwa świdnicko-jaworskiego Albrechta Kolditza do rady miejskiej
Zgorzelca z 21 XII 1428 r., Geschichtsquellen der Hussitenkriege, nr 106, s. 76-77.
73
Ibidem, nr 89, s. 65.
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durch den papstliche n Legaten einen Kreuzzug gegen die Hussiten in Bohmen aufrufen. Darnit
begann die Ara der Hussitenkriege.
Schon im Jahr 1421 steliten die Schlesier, u.a. der Herzog Heinrich X. Rumpold von
Glogau (starb 1423), ihre Truppen und kampften in Nordbohmen unter dem Brandenburger
KurfUrsten Friedrich. Seit Ende des Jahres 1425 li bergingen die Hussiten vom Defensivkrieg
zum Offensivkrieg. Der H ussitenfUbrer Prokop der Grof3e flibrte die Armeen in den so genanoten "herrlicben Heerfahrten" bis nach Scblesien, Lausitz, Brandenburg, Franken, Oberpfalz,
Ungarn, Osterreich.
Ihr erster Angriff ricbtete sich in den Jahren 1425-1426 gegen die Lausitz und Schlesien.
Im Jahr 1426 scbickte Jobann von Sagan zum ersten Mal seine Truppen gegen die Hussiten
nach Oberlausitz. lm folgenden Jahre sucbten die Lausitzer wieder Hilfe beim schlesiscben
Herzoge. Johann von Sagan kam mit seinen Blichsenmeistern, BUchsen und Heeren. Der
Herzog Heinrich IX. von Glogau schickte auch seine Biichsenmeister und Truppen zu Hilfe.
Im Herbst 1428 erschienen die Hussiten in der Gorlitzer Gegend, mussten aber vor
Oberlausitzern und Schlesiern (u.a. vor Johann von Sagan, Heinrich IX.) zurlickweichen und
wurden am 16. November bei Kratzau geschlagen. Im Juni 1428 schloss Johann von Sagan mit
den Hussiten eine Waffenruhe bis Weihnachten und bezahlte 600 Rheiniscbe Gulden, aber
schon im Januar 1429 scblossen die sachsiscben Herzoge, Lausitzer und Jobann von Sagan
einen neuen Bund gegen die Hussiten.
Nach den scblesiscben Quellen fielen hussitiscbe Truppen im Septernber 1431 in das
Glogauer FUrstentum ein, aber mit einem Verlust von 252 Getoteten wurden sie zurUckgeworfen.
lm Marz 1432 eroffneten Hussiten den nachsten Zug gegen die Mark Brandenburg. Ibr
Marsch ging durch das Gebiet des Herzogs Heinrich IX. und durch das Land des Herzogs
Jobann von Sagan. Hochstwahrscheinlich schlossen die beiden Herzoge Neutralitatsvertrage
mit den Hussiten .
1433 begann Polen von neuem den Krieg gegen den Deutschen Orden, in de m sicb Polen
mit den Hussiten verbiindete. Jobann von Sagan und Heinrich IX. verpflicbteten sicb, den
Konig Wladislaw von Polen zur Hi! fe gegen den Dcutschen Orden zu holen. Au f diese Weise
wurden sie zu Hussitenverblindeten.
Die Hussitenkriege waren flir Schlesien eine demo graphische und okonomische Katastrophe . Indieser Zeit war die Politik von Heinrich IX. und Jobann von Sagan gegen die Hussiten
zwar sehr aktiv, aber bauptsachlicb sehr effektiv- militarische Aktionen, Verhandlungen und
Waffenstillstande, wieder Kampfe und schliel3lich die Kooperation gegen den Deutscben
Orden im Jahr 1433. Die Lander Heinrichs IX. und Johanns wurden durch die Hussiten nicbt
ernsthaft verwUstet und i h re Stad te wie Glogau, Sagan, Freystadt, Krossen wurden nie eroberr,
ausgebrannt und zerstorr.
Obersetzt von Adrianna Topczewska
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MARTINA AGRICOLI
artin Agricola (właśc. Martin Sore), wczesnoprotestancki pedagog, kompozytor i teoretyk muzyki, jest postacią znaną, szczegółnie w środowisku
historyków muzyki i Kościoła oraz regionalistów'. W dotychczasowych studiach
nad jego biografią kilka kwestii wzbudzało kontrowersje, m.in. data i miejsce
urodzenia oraz źródła wykształcenia muzycznego. Pozostawiając na marginesie te
zagadnienia, w znacznej części rozstrzygnięte w pracy Heinza Funcka 2 i idąc jego
tropem, przyjrzymy się lokalnym, świebodzińskim świadectwom pochodzenia
magdeburskiego kantora oraz bytności jego rodziny w mieście. Będzie to zarazem
próba wniknięcia w środowisko rod zinne Agricoli oraz pozycję społeczną i karierę
jego bliższej i dalszej rodziny.
Ojcem Martina był prawdopodobnie Hans "Sorow", którego poznajemy ze
wzmianek z lat 1489 i 1501 w świebodzińskiej księdze sądowej i którego w 1518
roku, w innym zapisie z tej księgi, nazwano Hansem "Sore" i szwagrem Hansa
Burggraffa3 . Najstarszym reprezentantem drugiego pokolenia rodziny w Świebo
dzinie był Kaspar, identyfikowany ze starszym bratem Martina, wspomniany po
raz pierwszy w 1505 roku 4 • Spotykamy go również jako Kaspara "Soror" w 1530
roku w trakcie wydawania wyroku na Kaspara v. Schlicheinga z jezior za zabójstwo
mieszkańca wioski Niedźwiedź- Matza Welkera 5 . Jaką pełnił tu rolę, skoro został
wymieniony wśród wpływowych osób: "szlachetnego, nieskazitelnego" Hansa v.
Stentsch (Stentz) ze Szczańca 6 , "szlachetnego" Hansa Puscha 7, z rodziny, której

M

1

Zob. np. A. B r i n z i n g, Agrico/a Martin, [w:] Die Musikin Geschich/e und Gegenwart, hrsg.
von L. Finscher, Personenteill: Aa-Bae, Kassel/Stuttgart 1999, szp. 221-225; Biographisch-Bib/iographisches Kirchenlexikon, hrsg. von F.W. Bautz, Bd. l, Hamm 1990, szp. 60; H. B ar t k o w ski,
Martin Agricola aus Schwiebus, "Heimatkalender des Kreises Zlillichau-Schwiebus" 1930, s. 46-4 7;
i d e m, Martin Agrico/a, "Heimatkalender des Kreises Zlillichau-Schwiebus" 1937, s. 80-83.
2
H. F u n c k, Martin Agrico/a. Ei11 friihpotestantischer Schulmusiker, Wolfenblittel 1933.
1
· /bidem, s. 3; Funck przyjmuje rok 1518 lub 1519 jako datę śmierci Hansa - ibidem, s. 13.
4
Ibidem, s. 4.
5
G. Z e r n d t, Geschich/e von Stadt und Kreis Schwiebus, T l. II, Schwiebus 1911, s. 200-201;
por. M. N o w a c k i, Powiat świebodziliski- szkice historyczne, Świebodzin 2002, s. 118-119.
6
O nim zob. A. Ki e per t, 700 Jahre Stentsch, "Heimatkalender des Kreises ZullichauSchwiebus" 1936, s. 42 oraz Jubileusz 50-lecia parafii pw. św. Anny w Szczańru (historia- tradycje
-zabytki), Szczaniec-Świebodzin 2001, s. 23.
7
Można go identyfikować z Hansem Puschem (Poschem), od l 522 r. dożywotnim sołtysem
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przedstawiciele pełnili od połowy XV wieku różne funkcje w radzie miasta8 ,
w sądzie dworskim 9 i byli również od początku tego stulecia sołtysami w pobliskiej klasztornej wiosce Grodziszcze 10 , oraz znanego wówczas świebodzińskiego
mieszczanina- Bartholomausa Sauera 11 ?
Skład personalny grona orzekającego nie przypomina wczesnych analogicznych decyzji w sprawach polubownych, gdy chodziło o zabójstwo, a jedna ze stron
pochodziła ze stanu rycerskiego (szlachty). Zwykle zasiadali w nim przedstawiciele
różnych szczebli władz lokalnych (samorządu miejskiego oraz organów okręgu),
mając w ten sposób uprawnienia zbliżone do kompetencji późniejszego sądu dworskiego (Hofgericht, Hofgedinge) 12 jako urzędu królewskiego. Bez wątpienia w analizowanym przypadku mamy już do czynienia z posiedzeniem tegoż sądu, w nieco
rozszerzonym składzie, ponieważ znalazł się tu Hans II v. Stentsch (Stentzsch),
reprezentujący miejscową szlachtę i będący prawdopodobnie wówczas starszym
ziemskim weichbildu 13 • Kaspar "Soror" byłby natomiast jednym z dwóch, oprócz
B. Sauera, ławników tego sądu (Hofgerichtsschbppen), któremu przewodniczył Hans
Pusch jako sędzia (Hofrichter) 14 • Zatem pierwszy znany nam przedstawiciel rodziny
wioski Grodziszcze- por. T. W a r m i n s k i, Urkundlidu Geschich/e des ehemaligen CistercienserKioster zu Paradies, Meseritz 1886, s. 88 i G. Z c r n d t, op. cit., Tl. I, Schwiebus 1909, s. 178.
~Ibidem, s. 119-120 (łata 1462-1463).
1
' O członkach sądu dworskiego z rodziny Pusch (Posch)- ibidem, s. 148 oraz J. S i n ap i u s, Schlesischer Curiositdtm, Bd. I, Leipzig 1720, s. 740.
10
O funkcji sołtysa w Grodziszczu- zob. T. War m i n ski, op. cit., s. 70-71 (1417 r.),
s. 86 (1506 r.) oraz G. Z er n d t, op. cit., s. 140 (1451 r.).
11
Jako Barthela Sauera poznajemy go w 1524 r., kiedy czyni donację na rzecz kościoła
parafialnego (G. Z er n d t, op. cit. , s. 178); następnie jako magister Bartholomaus Sawer reprezentuje radę w 1527 r. (ibidem, Tl. II, s. 200; tu błędna sugestia autora o pełnieniu przez niego
funkcji proboszcza- por. również ibidem, s. 210); w 1534 r. zostaje burmistrzem i sprawuje ten
uu:ąd do 1541 r., będąc zdecydowanym przeciwnikiem reformacji i religii luterańskiej (ibidem,
s. 204-205, 209); wymieniający go dwukrotnie jako burmistrza S. G. K n i s p e l (Geschichte der
Stad! Schwiebus, Ziillichau [ 1765), s. 122 i 211) podaje przed nazwiskiem inicjalne "M." (podobnie
]. S c h i ck f u s s, New Vennehrete Sch/esische Chronica, Jehna-Brel3law 1625, s. 164), co miało
o znaczać "magister", a nic być ewentualnym skrótem imienia "Martin", jak podaje H. B e r th o l d (Die Geschich/e der Kirche zu Schwiebus, Barmen [1891), s. 8).
12
Por. np. sprawę o zabójstwo Hantsche Knebela (1457 r.), rozpatrywaną w obecności
burmistrza, rady i kapitana zamku- G. Z er n d t, op. cit., Tl. I, s. 118-119; pozostaje dla nas
niejasne, dlaczego w takich przypadkach nie obradował w 2. pol. XV w. sąd dworski, skoro
już w 1451 r. słyszymy o jego sędzi i ławnikach- zob. ibidem, s. 140; prawdopodobnie jednak
dopiero rok 1475 należy uznać za datę powołania właściwego sądu dworskiego w Świebodzinie
-ibidem, s. 148.
u Zob. J. S i n a p i u s, op. cit., s. 931.
14
O wyłanianiu, składzie i kompetencjach sądu dworskiego - zob. S.G. K n i s p e l,
op. cit. , s. 211; następcą H. Puscha (1532 r.) był prawdopodobnie Barthel Peysser- zob. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Kolekcja dokumentów miejskich (dalej: APZG), sygn.
1900; G. Z er n d t, op. cit., Tl. II, s. 197 podaje w jego przypadku datę ok. 1530 r. (jako Bartel
Peyf.ler występuje on wraz siedmioma ławnikami sądu miejskiego!); por. H. F u n ck, op. cit.,
s. S ( 1545 r. - sędzia Bartel Prisker).
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Sore o bliżej określonej funkcji był w 1530 roku ławnikiem sądu dworskiego i stał
wówczas dość wysoko w miejscowej hierarchii społecznej .
Kaspar zrzekł się w 1536 roku, na korzyść swego szwagra Paula Peschke, domu
po Bartholomausie Sore, nabył w roku następnym inny od Hansa Tauchwitza 15
i pozostawił go po śmierci w 1543 roku swojej żonie Annie z synami Hansem
i Georgiem. Obaj byli już trzecią, młodszą generacją przedstawicieli rodziny Sore
w Świebodzinie. O H ansie wiemy, że kupił w 1550 roku dom z zagrodą, a Georg
z żo ną uczynili dwa lata później darowiznę na rzecz miejscowego przytułku dla
biednych 16 •
Na podstawie wypisu z księgi kościelnej Świebodzina poznajemy w 1557 roku
kolejnego nosiciela nazwiska Sore- Ma terna (Martina) "Sohre", mistrza miejscowego cechu sukienników, który zmarł w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (25
kwietnia) 17• Nieco wcześniej mamy do czynienia z innym przedstawicielem rodziny
Sore - Wolfem "Sohre", mianowanym w miejsce Andreasa Zeidlera (Zeidelera)
rad nym miejskim w 1548 roku 18 i obecnym w radzie do 1552 roku (Wolf "Sohr"),
do czasu dziesiątkującej mieszkańców miasta epidemii 19 • Jako Wolff "Sohr" był on
ponownie radnym (już z wolnego wyboru 20 ) i prowizo rem kościelnym (Kirchenvater,
Kircheniilteste)Z 1, o którym wiemy na podstawie wspomnianej księ gi kościelnej, że
zmarł, pełniąc do śmierci oba stanowiska, 25 listopada 1568 roku 22 • Interesująca
jest jego druga funkcja- starszego rady przy nowej ewangelickiej parafii dawnego
kościoła katolickiego pw. św. Michała . Wśród kilku odnotowanych prowizorów tego
ko śc ioła w latach 1568-1580 23 , Wolf Sohre jest pierwszym znanym z imienia, co
świa dczy niewątpliwie o znacznych zasługach dla miejscowej gminy ewangelickiej
i zaufaniu wobec niego i jego rodziny.

Rodzina Tauchwitz (Tawcheriss, Ta uchritz) jest dobrze znana w Świebodzinie od
XV i w XVI w., m .in. Martin Tauchritz, radny i burmistrz przed 1530 r., który sprzedał
miastu wi oskę Salka u- zob. APZG, sygn. 1880, 1900 i 1930 oraz G. Z er n d t, op. cit., s. 197 i
S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 250-251; por. H. C h . S c h a 11 , Ahnen/iste des Pau/ K/aembt aus Schwiebus
in der Neumark, "Archiv Ostdeutscher Familienforscher", Bd. 13, Juli 1996, Lieferung 10/11,
s. 329.
16
H . F u n ck, op. cit., s. 4; chodzi prawdopodobnie o szpital św. Anny, istni ejąc y w mieście
od 1443 r.- zob. S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 16.
17
G . Z e r n d t, op. cit., s. 213- w oryginale: "Sonntag Quasimodoge niti" (Quasi modo
15

połowy

gmiti).
18

Ibidem, s. 2 12.
G. Z er n d t, op. cit., Tl. II, s. 209-210 oraz S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 212.
20
Z ob. ibidem , s. 42 oraz G. Z er n d t, op. cit., s. 226-228.
21
Pojęcia używane w XVI i w końcu XVII w. (por. S.G . K n i s p e l, op. cit ., s. 157: "Kirchvater" - rok 1687); w odniesieniu do Ko ścio ła katolickie go i w okresie pruskim (po 1740 r.)
stosowano o kreślenie " Kirchenvorsteher"- zob. ibidem, s. 22 i 25 oraz H. Ch. S c h a 11, op. cit.,
s. 3 18 i 322.
22
G. Z er n d t, op. cit., s. 213; H. F u n ck, op. cit., s. 4.
23
G. Z er n d t, op. cit., s. 213-214 i 216.
19
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Za pierwszego Sore, który zdobył wykształcenie wyższe, uchodzić może
Michael "Sore", immatrykulowany na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą
w 1547 roku 2\ następnie w 1555 roku wymieniony wśród ławników sądu miejskiego oraz sześć lat póiniej kupujący ogród na północnym przedmieściu miasta,
zwanym Tragsheim ('fragheim) 25 •
Od 1577 roku w radzie miejskiej zasiadał Caspar "Sohre" 26 (wcześniej,
w latach 1571-1572, ławnik sądu miejskiego 27), reprezentujący, wraz z Michaelem,
czwartą generację rodziny Sore, którego spotykamy ponownie w roli rajcy w latach
1588-1592 28 . Jest on równocześnie drugim znanym nam przedstawicielem rodziny
w tym organie władzy w okresie od 1548 do 1577 roku.
W międzyczasie pojawił się w iródłach Wolfgang Sore ("Wolfgangus Sorerus"), o pokolenie młodszy od Gaspara. Na początku swojej kariery, po studiach
we Frankfurcie (1574 r.) 29 , według wypisu z księgi kościelnej, Wolfgang został 13
grudnia 1581 roku nauczycielem (officio Scholastico) w miejscowej szkole 30 i w łatach
1583(1584)31 -1589 był w niej bakałarzem (Wolfgang "Sohre" ), otrzymując od rady,
oprócz normalnego uposażenia (Besoldung), 3 guldeny tzw. strawnego (Zehrgeld,
Tischgeld) 32 • Inną osobą był Wolf "Sorer'', reprezentujący następną, szóstą generację rodzinySorew mieście, wymieniony w 1614 roku w składzie miejscowej ławy
sądowniczej'\ a wcześniej (w 1609 roku) występujący jako "Wolffgangus Sorau
Schvebusiensis" na liście studentów uniwersytetu we Frankfurcie34 •
Wygląda na to, że na początku XVII wieku była to najwyższa funkcja, jaką
pełnił reprezentant rodziny Sore w organach władz i instytucjach lokalnych. Nie
24
Aellere Universiliils-Matrikeln. !. Universiliil Frankfurt a. 0., hrsg. von E. Friedlaender,
Bd. I (1506-1648), Leipzig 1887, s. 100 (Publicationen aus den K. PreuBischen Staatsarchiven,
Bd. 32).
25
H . F LI n c k, op. cit., s. 4.
26
G. Z er n d t, op. cit., s. 215 oraz S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 212.
27
H. F LI n c k, op. cit., s. 4.
28
G . Z er n d t, op. cit. , s. 258 (Caspar "Sohr") oraz S.G. K n i s p e l, op. lit., s. 213 (Caspar
"Sohre"); wystąpił jako radny również między rokiem 1588 a 1592 w dokumencie wystawionym
dla cechu kowali w Świebodzinie- zob. K.-L. T h a t e r, Aus a/ten Schwiebusser lnnungsladen,
"Schwiebuser Stadt- und Landbote. Festausgabe zur 600-Jahr-Feier der Stadt Schwiebus",
Mai 1935, s. 14 (Caspar "Sohre").
2
'' Aeltere Universitiits-Matrikeln, s. 237 -jako Wolffgangus "Soren"; na liście wpisów wys tępuje równoc ześ nie z dwoma innymi świebodzinianami: Melchiorem Redlichem i Georgiem
T rei be.
30
G. Z er n d t, op. cit., s. 217- w oryginale: "die Luciae"; wzmianka w księdze kościelnej
pozostaje w sprzeczności z informacją, że w latach 1580-1583 bakalarzem b ył ChristopfCalixtius
(Kalischke)- zo b. ibidem, s. 236, por. H . F u n c k, op. cit., s. 4.
31
Datę 1583 przyjmujemy za S.G. K n i s p e l e m, op. cit., s. 236; G. Z er n d t, op. cit.,
s. 236 podaje łata 1584-1589.
2
·' Ibidem, s. 236; S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 232 oraz H. F u n ck, op. cit., s. 4.
33
G. Z er n d t, op. cit., s. 220.
34
Aeltere Universitlits-Matrikeln, s. 536.
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odnotowujemy bowiem wśród kilkudziesięciu ewangelickich radnych miasta
w okresie 1602-1650 żadnego o nazwisku Sore 35 • Z późniejszego czasu mamy
wyłącznie ogólną wiadomość, że w końcu XVII wieku wśród protestanckich rodzin Świebodzina występuje ró wnież nazwisko "Sohr" 36 , nieobecne już zupełnie
w połowie następnego stulecia37 •
Podane informacje o koligacjach rodziny Sore należy rozszerzyć o jeszcze
jedną, zwłaszcza że dotyczy samego Agricoli. Chodzi o szwagra (męża siostry lub
kuzynki) Martina- doktora Georga Klocke, w 1521 roku jeszcze studenta uniwersytetu we Frankfurcie38 , równocześnie pełnomocnika swojej matki Stanisławy
Klocke (Kioke), żony Stenzela, w sprawie zapisu testamentowego 39 . Był on później,
w latach 1543 i 1544, ławnikiem sądu miejskiego i zmarł w 1547 roku 40 •
Spróbujmy najpierw podsumować znane nam dane o związkach rodzinnych,
a zatem środowisku społecznym i towarzyskim, w którym funkcjonowała rodzina
Sore w pierwszej połowie XVI wieku w Świebodzinie (z późniejszego okresu brak
nam konkretnych przesłanek). W pierwszym pokoleniu związki powinowactwa
wiązały rodzinę Sore z bliżej nam nieznaną rodziną Burggraff(siostra Hansa Burggraffa była żoną Hansa Sore), natomiast koicje w drugim pokoleniu zbliżyły ich
do podobnie nieznanej rodziny Peschke (Anna, żona Kaspara Sore) oraz do, już
wspomnianej, wpływowej rodziną Glocke. Jeśli z kolei spojrzymy całościowo na
zajęcia i urzędy pełnione przez przedstawicieli tej rodziny oraz ich status mająt
kowy, to wyłoni nam się obraz ich karier zawodowych oraz ewentualnego awansu
społecznego. Hans Sore, ojciec Agricoli, był zaliczany do tzw. Ackerbiirgern, czyli
mieszczan posiadających i uprawiających ziemię w samym mieście i jego najbliższej
okolicy 41 • Te tradycje dotyczyły również jego syna Kas para, jego wnuków- Hansa
(kupił dom z zagrodą) i zapewne Georga oraz Michaela, który nabył ogród (działkę)

35
Por. G. Z er n d t, op. cit., s. 258 oraz S. G. K n i s p e l, op. cit., s. 213-215; nie wiemy, czy
jakikolwiek związek ze Świebodzinem mieli trzej pozostali studenci z Frankfurtu: w roku 1599
-Adam "Sorer" i w roku 1628- Georg "Sorer", określeni jako frankfurtczycy oraz w roku 1609
-M arcin "Sorer" ze Strzelnik- zob. Aeltere Universitiits-Matrikeln, s. 437, 533 i 697.
36
G. Z er n d t, op. cit., s. 354 (na podstawie zestawienia H. Berthold); o dwóch różnych
listach mieszczan z 1686 r.- zob. S.G. K n i s p e l, op. cit., s. 70.
37
Zob. ibidem, Anhang II (wykaz mieszczan).
38
Aeltere Universitiits-Matrike/11, s. 60 ("Gregorius Glocke"); o rodzinie Klocke (Klogke),
notowanej od połowy XV w. zob. również H.Ch. S c h a 11, op. cit., s. 321.
39
G. Z e r n d t, op. cit., s. 184-185; por. H. F u n c k, op. cit., s. 5 oraz Statuty miasta
.':iwiebodzin[a} z roku 1678, red. W. Zdanowicz, Świebodzin 1993, Suplement, s. VIII.
40
Szerzej o nim zob. H. F u n ck, op. cit., s. 5; tam również informacja o "Joann esie Cloke",
frankfurckim studencie w 1523 r. (por. jeszcze Aeltere Universitiits-Matrikeln, s. 62); M . Agricola przesłał dr. G. Glocke egzemplarz autorski swoich " Rudimenta musices" z 1539 r.- zob.
H . F u n c k, op. cit., s. 5.
41
H. F u n c k, op. cit., s. 3; rodziny Sore nie odnotowujemy jeszcze wśród pierwszych
imiennych nadań książęcych dla tlitejszyc h mieszczan z 1455 r. -zob . S.G. K n i s p e l, op.
cit., s. 272-275. O kategorii "AckerbUrger" zob. np. W. D z i e w u l s k i, Zalud11ienie Śląska
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na jednym z przedmieść miasta. Zatem przynajmniej do połowy XVI wieku rodzina
Sore w linii Martina to reprezentanci kategorii mieszczan-rolników, podstawowej
grupy społecznej ówczesnego stanu mieszczańskiego małych, półrolniczych ośrod
ków, wiążąca fundament swojej egzystencji z uprawą roli.
Pozycja majątkowa poszczególnych osób była różna, ale część z nich wyraźnie
się wzbogaciła, nabywając lub dziedzicząc nowe nieruchomości w mieście (Kaspar,
Hans, Michael); innych stać było na hojne darowizny (Georg). Widać przy tym
także istotne symptomy rosnącego awansu społecznego: Ma tern Sohre, w nowym
zawodzie rzemieślnika, umiera jako mistrz sukienniczy, a Michael jako pierwszy
studiuje we Frankfurcie; po nim wykształcenie wyższe zdobyli jeszcze Wolfgang
(druga połowa XVI wieku) i Wolf (początek XVII wieku). Majątek i pozycja
społeczna rzutowały z kolei na szacunek i autorytet wśród społeczności lokalnej.
Najwcześniej szersze uznanie uzyskał Kaspar, którego identyfikujemy z jednym
z dwóch ławników sądu dworskiego. Następnym był Wolf Sohre, dwukrotnie
radny miejski oraz prowizor kościelny. Michael natomiast został ławnikiem sądu
miejskiego, podobnie jak na początku swojej kariery Caspar Sohre, potem dwukrotnie rajca w radzie miejskiej . Rosnący status społeczny rodziny podtrzymali
zarówno Wolfgang (bakałarz w miejscowej szkole łacińskiej), jak i Wolf (ławnik
miejski). Jak widać, oprócz awansu majątkowego, przedstawiciele rodziny Sore,
zdobywając nowe umiejętności i wykształcenie, weszli, głównie w drugiej połowie
XVI wieku, do wąskiego grona środowisk decyzyjnych miasta (sądy, rada miejska,
szkoła, rada parafialna) i uzyskali oraz utrzymali wyższą pozycję społeczną niż ich
przodkowie.
Rozważmy teraz kwestię brzmienia nazwiska rodziny Sore, które w biografiach
Martina Agricoli jest przytaczane w różnych wersjach. Wydaje się, że jego znane
ze źródeł typy i ich warianty grupują się wokół dwóch odmian, zasadniczo nieróż
niącyc h się tematem (podstawą). Pierwsza, starsza (znana w prawie wszystkich
pokoleniach do roku 1614) ma formę "Sore" (1505, 1518, 1536, 1537, 1543, 1550,
1552) i wiele wariantów ("Sorow"- 1489, 1501, "Soror"- 1530, "Sorer''- 1614
i jego mutację łacińską "Sorerus"- 1581) 42 . W pewnym związku z tą kategorią
pozostają warianty "Saren" (1574) i "Sorau" (1609), o mniejszej warrości informacyjnej, bo odnotowane poza Świebodzinem, w zapisach immatrykulacyjnych
uniwersytetu we Frankfurcie43 . Druga, młodsza (znana z łat 1548-1592 i roku

w kolicu XVI i początku XVII wieku, "Przegląd Zachodni" 1952, R. VIII, Zeszyt dodatkowy

(Studia śląskie), s. 450.
42
Z roku ok. 1580 mamy jeszcze informację o Margarecie "Sor", żonie Caspara Hirsekorna
ze Skąpego, najpewniej pochodzącej ze Świebodzina- zob. Neumiirkisches Geschlechterbuch, hrsg.
vo n B. Koerner, Bd. I, Gorłitz 1936, s. 185 (Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 93).
43
Pierwszy student we Frankfurcie został jednak odnotowany pod nazwiskiem "Sore"
(1547 r.)- zob. Aeltere Universitiits-Matrike/n, s. 100. W przypadku Wolfa "Sorau" możemy mieć
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1686) ma formę "Sohre" (1548, 1557, 1577, 1583/84-1589, 1588-1592) oraz wariant
"Sohr" (1552, 1568, 1588-1592 i 1686)44 . Widać z tego zestawienia, że zapis "Sore"
był pierwotnym i dopiero od połowy XVI wieku używano obu odmian nazwiska,
często wymiennie. Dodatkowo przegląd łączny imion w rodzinie Sore, podobnie
jak brzmienie nazwiska, można sklasyfikować chronologicznie. Do czwartego
pokolenia (około 1525 roku) reprezentują one w większości raczej typową grupę
imion zapożyczonych z chrześcijaństwa i wiązanych jeszcze z tradycjami średnio
wiecza, czyli okresu przedreformacyjnego (Hans-Johann, Kaspar, Bartholomaus,
Martin/Matem, Michael, Georg; od trzeciego pokolenia dodatkowo Wolf/Wolff).
Następnie (około 1550 roku) występuje już wyłącznie imię Wolf (Wolfgang), wyznacznik czasów mody na narodowe nazwy osobowe. Mamy również przynajmniej
trzy przypadki dziedziczenia imion przez descendentów, jak w wielu podobnych
sytuacjach, nawiązujących prawdopodobnie do imion dziadków (Hans, Kaspar,
Wolf/Wolfgang).
· Na podstawie wskazanych danych możemy się pokusić o próbę wyznaczenia
generacji rodzinySorei ich wzajemnych związków41 . Jeśli założymy, że na każde
stulecie przypadają zwykle trzy pokolenia, to dla około 200 łat obecności rodziny
Sore w Świebodzinie (znane daty roczne: 1486-168646 ) należy przyjąć istnienie
sześciu-siedmiu generacji, prawdopodobnie w różnych liniach. Pierwszym znanym
przedstawicielem rodziny, inicjującym zestawienie genealogiczne, byłby Hans
Sore, ojciec Agricoli, urodzony około 1450/1455 roku, jak można wnosić z możliwej
daty urodzenia jego starszego syna- Kaspara (około 1480 roku) i przyjmowanej daty
przyjścia na świat Martina, czyli 1486 roku 47 . Oprócz Kaspara i Martina miał on także
prawdopodobnie trzeciego syna- Bartholomausa, zmarłego w 1536 roku 48 . Z inną
do czynienia z podwójnym błędem, zarówno w brzmieniu nazwiska (skojarzenie z nazwą Soraw/Sorau- Zary), jak i określenia pochodzenia "Schvebusiensis" = Schwebusensis.
44
Zapisy nazwiska w brzmieniu "Sore" (wraz z jego głównymi wariantami) mamy z różnych
źródeł (wypisy H. Funcka z ksiąg sądowych, wpisy immatrykulacyjne, G. Zerndt) i występują one
w nich raczej zamiennie; w przypadku zapisów typu "Sohre" i "Sohr", oprócz zróżnicowanych
źródeł (wypisy G. Zerndta z księgi kościelnej, G. Zerndt, S.G. Knlspel) i częściowo podobnej
wymienności, tylko S. G. Knispel konsekwentnie stosuje zapis jednolity- "Sohre"; pewnym
"łącznikiem" między zapisem pierwotnym a wtórnym jest przykład Wolfganga, bakałarza
z lat 1583(84)-1589, raz występującego pod nazwiskiem "Soren", innym razem "Sorerus" czy
nawet "Sohre".
45
Podejmujemy tę kwestię, ponieważ nie zainteresował się nią właściwie H. F u n c k
(op. cit., s. 3-5), który nie zauważył istnienia różnic filiacyjnych, a generacje wydzielił bezkrytycznie, nie określając m.in. ich delimitacji.
46
Podobny wynik otrzymamy, jeśli punktem wyjścia będą możliwe daty urodzeń pierwszego
i ostatniego reprezentanta rodziny Sore (ok. 1450/1455 r.- ok. 1650 r.).
47
Choć kwestia pozostaje dyskusyjna, zakładamy że podany przez współczesnych rok 1486
(zob. H. F u n ck, op. cit., s. 6-7) jest możliwy do zaakceptowania.
48
Przyjmujemy założenie o jego bliskim pokrewieństwie z linią Hansa na podstawie faktu
dziedziczenia przez Kaspara domu po nim w roku 1536. W innym możliwym wypadku musiałby
on być młodszym, bezdzietnym bratem Hansa.
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linią w trzecim pokoleniu mamy zapewne do czynienia w przypadku najstarszego
w nim i zmarłego w 1557 roku Materna (Martina) Sohre49 , którego prostą filiację
z wymienionymi osobami wykluczają: wiek (przyjmujemy, że urodził się przed
rokiem 1500) i zawód (sukiennik), a przede wszystkim, mimo pełnoletności, brak
praw do dziedziczenia nieruchomości po Kasparze. W trzeciej generacji mamy
bezsprzecznie jeszcze dwóch synów Kaspara- Hansa i Georga oraz Wolfa/Wolffa
Sohre (Sohr), chyba spokrewnionego w prostej linii z Maternem (mógł być jego
bratem), bo wyłączonego jak on ze spuścizny rodzinnej w 1543 roku, mimo podobnie niewątpliwej pełnoletności (został radnym w 1548 roku 50 ). Do czwartego
pokolenia należą Michael (urodzony najpóźniej około 1525 roku 51 ) i Caspar Sohre
(Sohr). Ten pierwszy, nosząc tradycyjne nazwisko Sore (zapis immatrykulacyjny),
jest zapewne nieco starszy od Caspara i robi szybszą niż on karierę urzędniczą 52 •
Ze względu na wiek i ową karierę zaliczamy go do linii Materna-Wolfa. Caspara
natomiast można najpewniej traktować, uwzględniając prawdopodobną datę
urodzin i imię (wnuk Kaspara), jako syna Hansa lub Georga. W piątej generacji
możemy pewnie odnotować tylko jedną osobę: Wolfganga Sore (Sohre), syna
Michaela Sore (wiek, wykształcenie, imię dziadka- Wolfa). Nie wiążemy z nim
kolejnych męskich potomków rodziny Sore/Sohre, ponieważ wiemy, że najpewniej opuścił on Świebodzin po 1589 roku 51 • Szóste pokolenie w związku z tym
reprezentuje Wolf "Sorer" ("Sorau"), mogący być zarówno synem nieznanego
z imienia potomka Caspara, jak i Michaela. Kończy tak zrekonstruowany, choć na
pewno niepełny, rodowód rodziny Sore/Sohre znów anonimowy męski przedstawiciel rodziny z 1686 roku ("Sohr"), któremu nie potrafimy przypisać związków
z żadną z dwóch wytypowanych linii, ale możemy przyjąć, że jeżeli reprezentował
kolejne, siódme pokolenie, to był wówczas w zaawansowanym wieku (urodził się
około 1620 roku 54 ).
Ustalenia, do których doszliśmy, pozwalają stwierdzić trwałą obecność rodziny Sore w Świebodzinie od połowy XV wieku do końca XVII stulecia. Z dwóch
odnotowanych linii prawdopodobnie linia Martina Agricoli przeszła drogę głęb
szego awansu społecznego, od kategorii tzw. Ackerbiirgern (mieszczan-rolników)

49
Istnieje teoretycznie możliwość, że zmarł w młodym wieku, ale skoro był mistrzem sukienniczym, to w 1543 r. (spadek po Kasparze) musiał już być pełnoletni, bo mistrzem zostawało
się zwykle w wieku ok. 30 lat, jak na to wskazują znane materiały porównawcze z XVI w.- zob.
np. dane z cytowanego artykułu H.Ch. S c h a 11 a oraz zestawienia w Neumiirkisches Geschlechterbuch.
50
Zwykle na stanowisko radnego awansowało się ok. 40./45. roku życia- por. ibidem (rodzina Balcke).
51
Przyjmujemy, że rozpoczynając studia, miał ok. 20 lat; podobnie dla Wolfganga wychodzimy od daty urodzin ok. 1555 r., a dla Wolfa- ok. 1590 r.
52
Miało na to przypuszczalnie wpływ jego wykształcenie uniwersyteckie.
53
Zob. przyp. 31.
54
Gdyby się urodził ok. 1650 r., to byłby reprezentantem już ósmego pokolenia.
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po kategorię wykształconych mieszczan-urzędników, ilustrując szerszy proces
przemian miejscowego stanu mieszczańskiego w szczyrowym okresie rozwoju
miasta. Również ona dłużej kontynuowała tradycje pierwotnego brzmienia nazwiska Sore, gdy tymczasem jej krewni z drugiej linii używali jako pierwsi od połowy
XVI wieku nazwiska w odmianie Sohre. Cała rodzina, jak większość ówczesnych
świebodzinian, opowiedziała się po stronie protestantyzmu i z nim związała swoje
lokalne kariery (ewangeliccy rajcy i ławnicy, prowizor kościelny, nauczyciel szkoły
łacińskiej). Utraciła tę szczególną pozycję w początkowym okresie kontrreformacji
(około 1630 roku) i odtąd notowana była tylko okazjonalnie (okres zastawu brandenburskiego enklawy świebodzińskiej po 1686 roku). Zupełny brak póiniejszych
informacji o niej może sugerować emigrację ze Świebodzina (przykład Wolfganga)
łub dalsze obniżenie jej statusu społecznego.
Do biografii Agricoli, który opuścił miasto około 151 Oroku, nasza analiza wnosi istotny walor potwierdzający trudne drogi indywidualnego awansu mieszczan
w początkach XVI wieku, ograniczanego ogólnie złą sytuacją gospodarczą, sztywnymi regułami dziedziczenia, brakiem autonomii i szans zdobycia wykształcenia.
Zmiany na lepsze, których nie doświadczył Martin, nastąpiły dopiero w czasach
kolejnej generacji jego rodziny w Świebodzinie.

Marek Nowacki
DER SCHWIEBUSISCHE FAMILIENKREIS MARTIN AG RICOLAS
Zusammenfassung
Seit den Zt:iten der Herausgabe der Arbeit von Heinz Funck (1933), herrscht die allgemeine
Meinung, dass Martin Agricola (Sore), der bekannte Kantor aus Magdeburg, der einzigartige
friihprotestantische Komponist und Meister der Musiktheorie, aus der schlesischen Stadt
Świebodzin (Schwiebus) s tam m te. Oie gcnauen Studien erlaubten, dass wir he u te mehr nich t
nur Li ber diese Person wissen, aber gleichzeitig die bestimmten Informationen erganzen oder
korrigieren ktinnen. Martin Agricolas Leben wurde schon von H. Funck, de m Kronist S. G. Knispel , od er de m Autor der gróBten Monographie der Stad t Świebodzin- G. Zerndt- beschrieben.
Gleichzeitig wurden a uch die Forschungen des Familienkreises Sore fortgesetzt. Sic war in der
Stadt binnen 200 Jahren bekannt. Ein Teil der Familie wurde, dank ihren finanziellen Status,
aus der Kategorie der Ackerbiirger erhoben. Im Laufe der Zeit iibernahmen sic die wichtigsten Amter: Landmt, Magistratbeisitzer, einze/ne kirchliche Amter, Lehrer. Sie waren meistens gut
ausgebildet und verfligten Li ber ein Vermogen, das ihnen wichtige Rolle im gesellschaftlichoffentlichen Le ben der Stad t zu spielen erlaubte. Diese einzelnen Karrieren waren meistens
mit de m Konfessionellem Charakter der Stad t verbunden zwischen der zweiten Perlode des 16.
und ersten Jahren des Dreil3igjahrigen Krieges. Im Vergleich zu diesen Ze!ten, lebte Agricola
und litt schlechte okonomische Konjunktur und immer wechselnde Politik. Er hatte also eine
unstabile Grundlage fiir seine Entwicklung.
Oie genealogische Analise des Materlals erga b, dass es noch mindestens z we i andere As te
der Familie in Świebodzin existieren miissten. Sie unterschieden s ich von s ich selbst, indem sie
e in anderer gesellschaftlichen Status hatten. Der Nam e "Sore", der von de m Martin Agricola
benutzt wurde, scheint heute alter ais "Sohre" zu sein.
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Urszula Świderska- Włodarczyk

WIEK CZŁOWIEKA l JEGO WARTOŚĆ
W POLSCE PRZEŁOMU ŚREDNIOWIECZA
l CZASÓW NOWOŻYTNYCH

W

społecznościach każdych

czasów funkcjonowały określone kryteria wartoś
ciujące etapy ludzkiego życia. Zajmowały one część, zazwyczaj stanowej
mentalności, w ramach której poddawano ocenie kolejne fazy egzystencji. Z drugiej
strony te fazy stanowiły rodzaj determinanty przesądzającej o kondycji wewnętrznej
(zalety i wady) i ze·wnętrznej (uroda, siła lub ich brak) poszczególnych jednostek.
Innymi słowy o wartości człowieka decydował jego wiek. Inne oczekiwania bowiem kierowano pod adresem ludzi młodych, inne wobec dojrzałych, a jeszcze
inne wobec starych.
Aby przejść do meritum omawianego zagadnienia, należałoby w pierwszym
rzędzie postawić cezury wyznaczające ówczesne ramy młodości, dojrzałości
i starości. Przy tym nie jest to zadanie łatwe. W żadnym razie nie są one tożsame
z granicami wyznaczonymi przez prawo. W jego świetle- począwszy od statutów
Kazimierza Wielkiego- za wiek sprawny uważano 15 łat dla mężczyzn i 12 łat dla
kobiet, w drugiej połowie XVII wieku zaś stopniowo podnoszono próg do 18 i 14
łat. Lata sprawne kończyły się w 24. roku życia, ustępując łatom dojrzałym, toż
samym z osiągnięciem zdolności do podejmowania wszystkich działań prawnych.
Natomiast prawo miejskie przewidywało dojście do łat sprawnych po ukończeniu
14. roku, całkowitą pełnoletność zaś po ukończeniu 21 łat 1 • Starość natomiast
-pisał Bartłomiej Groicki- według prawa miejskiego datuje się"[ ... ] po szeście
dziesiątym roku. A podług praw cesarskich po siedemdziesiątym roku" 2• W świetle
powyższego dojrzałość utożsamiana z wiekiem średnim musiałaby, obejmując
okres kilku dziesięcioleci, w znacznej części przypadać na lata oceniane przez
opinię społeczną bądź jeszcze w kategoriach młodości, bądź też już traktowane
jako początek jesieni życia.
Wobec powszechnie wyrażanych odczuć znacznie bliżej niż normy prawne
zdawał się stać Wawrzyniec Gośłicki. W swoim podstawowym dziele De optima

1
J. B a r d a c h, B. L e ś n o d o r s k i, M. P i e t r z a k, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 1994, s. 131,251.
2
B. G r o i c k i, Obrona wd6w i sierot, Warszawa 1958, s. 239.
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senatore,

analizując podziały

wiekowe lansowane przez autorów antycznych, opoza koncepcją Marcusa Terentiusa Varro. Ten ostatni posłużył się skalą
piętnastoletnią i wyróżnił kolejno:

wiedział się

dzieciństwo,

jako że do piętnastego roku życia ludzie są jeszcze niedojrzali, wiek
w czasie którego rośnie się aż do trzydziestego roku życia, wiek dojrzały
ciągnący się do czterdziestego piątego roku życia, w którym ro okresie człowiekowi służą
siły, może walczyć w obronie ojczyzny i sprawować i starość, od czterdziestego piątego
roku życia, kiedy ciało już więdnie i zbliża się kres życia 3 •
·
młodzieńczy,

Zaproponowany podział -jak każdy podział - nie jest pozbawiony sztuczW rzeczywistości bowiem ramy nakładane na poszczególne etapy życia
cechowały się pewną płynnoścą Niemniej jednak poglądom upowszechnianym
przez Coślickiego bliżej do ówcześnie obowiązujących norm społecznych niż
skodyfikowanym przepisom prawnym.
Dokonane ustalenia pozwalają przejść do najważniejszej części omawianego
problemu, a więc do szczegółowej analizy iródłowej pozwalającej na uchwycenie
wartości i antywartości, jakie- zdaniem współczesnych- znaczyły koleje ludzkiej
egzystencji. Należy przy tym zaznaczyć, że poza nawiasem niniejszych rozważań
znalazło się dzieciństwo. Stanowi ono zgoła odmienny temat badawczy i w przeciwieństwie do pozostałych okresów życia charakteryzuje się stosunkowo niewielkim
stopniem oddziaływania społecznego.
Świadome uczestnictwo wraz z możliwością kreowania rzeczywistości było
zarezerwowane wyłącznie dla dorosłych, choć niekoniecznie do końca dojrzałych,
jak to bywa u ludzi młodych. Stąd wartość tych ostatnich poddawano publicznej
weryfikacji wyrażającej się w dwóch kategoriach ocen: negatywnej i pozytywnej.
Zaznaczona tutaj kolejność nie jest przypadkowa, w odniesieniu bowiem do mło
dzieży najczęściej opinie krytyczne brały górę nad słowami aprobaty. Zasadniczo
odbierano młodzieńcom prawo do piastowania urzędów. Wzdragano się - jak
Stanisław ze Skarbimierza-przed rządami młokosów, którzy z natury wieku mają
na uwadze bardziej interes własny niż dobro kraju 4 . Przestrzegano- jak Bartosz
Paprocki- przed oddawaniem w niedojrzałe ręce godności hetmańskiej,"[ ...] aby
bujną a niebaczną śmiałością uwiedziony wojska w niebezpieczeństwo jakie nie
zawiódł" 5 . Odmawiano mądrości tym władcom, którzy słuchali rad pochodzących
z niedoświadczonych ust. Takie pretensje kierowano pod adresem Elżbiety Ło
kietkówny, bo:
ności.

3

W. G o

ś

l i c k i, O serwtorze

doskonałym księgi

dwie, oprac. M. Korolko, Kraków 2000,

s. 503.
S t a n i s l a w z e Skarb i m i er z a, Kazania sapiencjalne, [w:] Filozofia i myfl społeczna
Domański , Warszawa 1978, s. 93.
5
B. P a pro ck i, Hetman, wyd . K.j. Turowski, Sanok 1856, s. 4.

4

XII l-Xl' wieku, oprac. }.
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Młodych a nieuczonych w radę obierała,
A mądrych, godnych panów z urzędu zrzucała 6 •

Podobnie Jan Zamoyski na sejmie warszawskim w 1605 roku zarzucał pierwszemu z Wazów, że otacza się "radą młodą" i, co gorsza, daje się jej zwodzie.
Wszystkie te opinie opierały się na powszechnym przeświadczeniu o skromnym
jeszcze bagażu wiedzy i doświadczenia u młodzieńców, o braku rozsądku i chwiejności charakteru. Konsekwentnie wytykano im płochość ("Bo młodego, wiedz
pewnie, wiele płochość psuje" 8 ), niesprawiedliwość ("sprawiedliwość w kwiecie
wieku jest jedynie ślepym trafem" 9 ) i niewdzięczność:
Chłopiec

nie ma rozumu, gdy dorośnie czemu
niegdysiejsze 10 •

Miałby pamiętać służby

Wyrażano dezaprobatę

dla młodzieńczej skłonności do ulegania złym nałogom,
obyczajom i grzesznym żądzom. Poza tym narzekano na typową dla tego
wieku nieprzewidywalność, niefrasobliwość i niestabilność 11 •
Rejestr młodzieńczych wad i przykłady na ich występowanie można by mnożyć. Wszystkie one jednak nie są pozbawione pewnej dozy pobłażliwości:
złym

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, aby młodzi nie szaleli 12 •

Powszechnie bowiem zakładano, że stan ren ma jedynie charakter przejściowy,
że z jego ułomności się wyrasta, że wreszcie stanowi on optymistyczną zapowiedź
dojrzalszych, lepszych lat. Nie jest on także do końca pozbawiony dodatnich cech.
Młodość przecież była synonimem zdrowia, mocy fizycznej i urody, "a młody czło
wiek zasię śmielszy, hojniejszy i szczyrszy" 13 jest od osób posuniętych wiekowo.
To młodzi ludzie mieli stanowić podstawę średniowiecznej i nowożytnej armii,
6

M. S t ryj k o w s k i, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych

sławnego

narodu literackiego,

żemo;dzkiego i

ruskiego ... , oprac. ]. Radziszewska, Warszawa 1978,

s. 287.
7
Votum Zamoyskiego na sejmie warszawskim 1605 r., [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu
Zebrzydowskiego 1606-1608, wyd.]. Czubek, t. II, Kraków 1918, s. 88.
8
B. P a pr o ck i, Kolo rycerskie, wyd. W. Czermak, Kraków 1903, s. 66.
9
Jan z Ludziska. Mowa na przyjęcie Kazimierza Jagiellończyka, [w:] Toć jest dziwne a nowe.
Antologia literatury średniowiecznej, oprac. A. Je licz, Warszawa 1987, s. 183.
10
]. D a n ty s z e k, Pieśni, Olsztyn 1987, s. 81.
11
M. Kw i a t k o w sk i, Ksiqżeczki rozkoszne o poczciwem wychowaniu dziatek, 1564 i wszystkiej Lifflandzkiej ziemi opisane, 1567, wyd. Z. Celichowski, Kraków 1899, s. 24; Ł. G 6 r n i ck i,
Dworzanin polski, [w:] i d e m, Pisma, oprac. R. Pollak, t. I, Warszawa 1961, s. l 54.
12
J. K o c h a n o w s k i, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1978, s. l 54.
13
Ł. Gór n i ck i, Dworzanin polski, s. 153.
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silniejsi i bardziej dzielni" 14 • To oni powinni w pierwszym rzędzie zasilać szeregi dworskie, bo "dworzaninem nic nie zejdzie się , jedno młodemu" 15 •
Szczególne pochwały kierowano pod adresem tych, którzy potrafili się ustrzec
przed wadami typowymi dla swego wieku. Należała do nich cała plejada wybitnych
władców (od Bolesława Krzywoustego poczynając), wodzów (z Janem Tarnowskim
na czele) i rycerzy. W przypadku pozostałych żywiono wiarę w skuteczność oddziaływania za pomocą sprawdzonych metod wychowawczych i dobrego przykładu
ze strony starszych. Stąd w literaturze omawianego okresu nie brak utworów o
charakterze parenetycznym, traktatów pedagogicznych i licznych uwag na temat
kształtowania wzorowego obywatela, szlachcica i rycerza, rozproszonych na marginesach różnotematycznych dzieł.
Całkowite przeciwieństwo młodości stanowiła starość, która, tak jak młodość,
spotykała się z biegunowo odmiennymi ocenami i praktycznie jest to jedyne
podobieństwo łączące obie te kategorie wiekowe. Z jednej strony ówczesna
poprawność polityczna, podyktowana w znacznej mierze nauką chrześcijańską,
nakazywała szacunek wobec osób posuniętych w latach. W sposób naturalny łączył
się on z przekonaniem, że długi staż życiowy i wieloletnie doświadczenie stanowią gwarancję rozsądku, wiedzy i cnoty. Starcy bowiem "pospolicie są mędrszy
niż młodzi, powściągliwi - dalej patrzą rozumem" 16 • Stanowią wzór, do którego
pozostali powinni dążyć:
Przystojnie trzeba zachować
I najpierw starszych częstować.
Od starszych uczymy się sami
Nabierać dwoma palcami 17 •

Takie napomnienia pojawiały się w epoce średniowiecza i takie same nakazy
powtarzano w XVI stuleciu. "Zawsze się starych ludzi rady trzymać mamy" 18 - pisał
B. Paprocki. W końcu są oni pożyteczniejsi "niż młodzieńcy władający bronią" 19 •
Dlatego Aleksander Macedoński miał powoływać na dowódców wojskowych
sześćdziesięciołatków, a Wawrzyniec Goślicki postulował powierzanie godności
senatorskiej osobom po 45. roku życia 20 .
Z drugiej strony jednak społeczne poszanowanie dla seniorów nie było
bezwarunkowe i nie dotyczyło generacji traktowanej en bloc. Sędziwy wiek nie

W. G o~ l i ck i, op. cit., s. 13.
Ł. G 6 r n i ck i, Dworzanin poLrki, s. 1S3.
16
Ibidem, s. 1S3.
17
F f o w i n u s z K f ak o w a, Antigameratus, [w:] To{jest dziwne a nowe ... , s. 1S3.
I R B. P a pro ck i, Kolo rycerskie, s. 6S.
19
S t a n i s l a w z e Ska r b i m i er z a, op. cit., s. 96.
zo W. G o~ l i ck i, op. cit., s. SOS.
14
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zawsze szedł w parze z walorami umysłowymi i moralnymi. W tej kwestii zarówno
ówczesna opinia publiczna, jak i największe autorytety wykazywały zadziwiają
cą zgodność. "Siwizna nie mądrości znak jest, ale starości" 21 mówiło popularne
porzekadło. Inni -powołując się na przykłady ze Starego Testamentu i poglądy
Arystotelesa- dowodzili, że
Starości
żytych

godnej szacunku nie spotyka się zbyt często, nie mierzy się jej liczbą przelat[ ... ], że tylko ci starcy są godni szacunku [... ],którzy nie są starcami ze względu

na liczbę lat, lecz na dojrzałość i szlachetność 22 •

powszechne przeświadczenie , że do takich wymogów
większość zwyczajnie nie dorastała . Ta większość to antywzorce skupiające w sobie
cały zbiór uciążliwych dla otoczenia i wręcz niebezpiecznych wad. Konsekwentnie
więc piętnowano tych, którzy nie potrafili pogodzić się ze swoim wiekiem i ulegali
słabościom zarezerwowanym dla młodych. Wyśmiewano starczą skłonność do
oddawania się miłostkom i rozpuście, do mariaży opartych na zbyt dużej różnicy
łat, wreszcie do żałosnych praktyk odmładzających: "chcą to pokazać, iż nie są
starzy, i dlatego więc owo farbują sobie brodę albo w czapeczce chodzą, aby siwiznę zakryli" 23 • Wyrażano przekonanie, że wszyscy oni są z natury "skąpi, trudni,
nieużyci, bojaźliwi, skrzętni, dziwacy [... ], wszystko chcą, by po ich woli szło" 24 •
W miarę upływu czasu coraz bardziej infantylnieją i tracą sprawność: "starcom jak
dzieciom, nawet w małych rzeczach trudno sobie poradzić " 25 • Odwrotnie proporcjonalnie do utraty sił i możliwości każda z wymienionych przywar miała narastać
i potęgować się, co naturalną koleją rzeczy pozbawiało je społecznego pobłażania
i wyrozumiałości.
Fatalistyczny pesymizm towarzyszący charakterystykom osób w podeszłym
wieku automatycznie przenosił się na poglądy wartościujące, a właściwie antywartościujące schyłkowy okres ludzkiego życia. Tylko dla nielicznych starość była
tożsama z "przybyciem do spokojnego portu po morskich burzach i nawałnicach" 26 •
W oczach większości bowiem miała zdecydowanie pejoratywne zabarwienie. Kojarzyła się z uzależnieniem od osób młodszych, ogólnym dyskomfortem, bliskim
spotkaniem ze śmiercią, bezsilnością, chorobami i brzydotą. Zarówno średnio Co

21

więcej, istniało

Starożytne

przypowidei z XV, XVI i XVl/ wieku, wyd. K.W. Wojcicki, Warszawa 1836,

s. 159.
22
S t a n i s ł a w z D ą b r 6 w k i, Traktat na temat nowo kreowanych władców złożony na
podstawie ksiąg "Polityki", [w:] Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, s. 286.
23
L. G 6 r n i ck i, Dworzanin polski, s. 153.
24
l bidem, s. 153.
25
S. C i o l e k, Satyra na małżeństwo Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską, [w:] Toćjest
dziwne a nowe... , s. 275.
26
H. D z i e c h c i ń s k a, Szlachcic idealny w "Żywocie człowieka poczciwego" czyli narracja
perswazyjna, "Pamiętnik Literacki" 1969, R. LX, z. 4, s. 60.
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wieczne, jak i nowożytne opisy ludzkiej jesieni są pełne dosadnej dezaprobaty, a
czasem wręcz odrazy dla przypadłości trzeciego wieku:
Już się młodszym

do niego nie podoba wszytko,
A cóż więc kolwiek pocznie, tedy się zda brzydko.
Ano mu ręce gędą, zapłynęły oczy,
Nogi się zataczją, niedaleko skoczy,
Sapi, chrapie a kaszle, na brzuch sobie pluje,
A gdy kęs w gębę włoży, pól godziny żuje 27 •

Zwłaszcza

rycersko-szlacheckim, dla którego walka stanowiła
za zjawisko ze wszech miar
niepożądane. Stanowiła ten etap życia, którego wzorowy żołnierz nie powinien
zwyczajnie doczekać. Najwyższe notowania zyskiwała śmierć poniesiona na polu
bitwy, w pełni sił witalnych, a nie długotrwały żywot, dokonany w sposób naturalny. To nie przypadek, że tragedia Władysława Warneńczyka stała się tematem
popularnych pieśni, że Jan Długosz wyrażał się z najwyższym uznaniem o Spytku
z Melsztyna 28 , a Adama Świnka napisał epitafium dla Zawiszy Czarnego 29 • To nie
przypadek także, że Ludwik Jagiellończyk, Mikołaj Firlej, Fryderyk i Seweryn
Herburtowie, ofiary klęski bukowińskiej czy sokalskiej uważano za godne utrwalenia we wspomnieniach, pieśniach, dumach i epitafiach. W tej samej kategorii
należy traktować żarliwą deklarację złożoną przez Szymona Starowolskiego: "jam
jest rycerz prawy, nie chcę umierać na łożu, ale życzę sobie z działa być zabity albo
i muszkietu" 30 . Taka śmierć gwarantowała wieczną sławę i miejsce w panteonie
bohaterów narodowych, godnych naśladowania i pamięci.
Zasadniczo więc sędziwość nie nobilitowała w warstwach arystokratycznych
i uprzywilejowanych. Jeszcze niższe notowania, z uwagi na aspekt ekonomiczny,
otrzymywała w ubogich środowiskach plebejskich. Jak zauważyła Maria Bogucka,
ci, którzy utracili siły do dalszej pracy, okazywali się dla rodziny ciężarem, gdyż
nie była ona zdolna utrzymywać nieproduktywnych jednostek31 • W tym wypadku
starość nie tylko wyzwalała negatywne emocje, ale niekorzystnie odbijała się na
w

środowisku

podstawową treść życia, niedołężna starość uchodziła

jakości życia.

Za optymalny dla

człowieka,

jego kondycji i

możliwości, uważano

wiek

średni,

17
M. Rej, Wyb6rpism, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1975, s. 128; Jeszcze dosadniejszy opis
stanowi część piętnastowiecznego Formularza Jerzego w: Toćjest dziwne a nowe... , s. 178-179.
28
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Kr6/estwa Polskiego, t. VI, ks. 10, Warszawa
1981, s. 298.
29
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejdw polskich ksiąg dwanaście, przekł. K. Mecherzyński, t. V, ks. 12, Kraków 1870, s. 329-331.
30
S. S t ar o w o l ski, Rycerz prawy, Warszawa 1858, s. 35.
11
· M. B o g u ck a, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994, s. 79.
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stały

a stateczny - to jest najlepszy, gdyż człowiek one dymy młode z głowy sobie
i to, co jest złego w młodości, zagubił, a starość też surowa ze swemi ziemi przymioty nie przystąpiła' 2 •
wyraził

Innymi słowy dojrzałość to okres traktowany wówczas w kategoriach złotego
wieku. To czas między niefrasobliwą, choć niepozbawioną uroku młodością, a
niedołęstwem przynoszonym przez beznadziejną starość. To wreszcie moment
egzystencjonalnej prosperity, w którym męski potencjał miał osiągać swoje apogeum . Jeszcze bowiem dysponował pełnią sił fizycznych, już miał za sobą wieloletnie
doświadczenie i związaną z nim wiedzę praktyczną, pędził ustabilizowane życie
rodzinne oraz cieszył się określoną pozycją społeczną i majątkową. Tylko takim
-przekonywał B. Paprocki- można bez obaw powierzać najwyższe urzędy z godnością hetmańską włącznie 3 3 . Przede wszystkim tacy- nie licząc patologicznych
wyjątków- obdarowywani byli szacunkiem, akceptacją i zaufaniem.
Nakreślony wyżej schemat wartościowania ludzkiego wieku nie byłby pełen,
gdyby ograniczyć go wyłącznie do jednej płci. Inne bowiem kryteria stosowano
wówczas wobec mężczyzn, a jeszcze inne w odniesieniu do kobiet. W wypadku
tych ostatnich za najbardziej pożądaną uważano młodość. Była ona synonimem
zdrowia i urody, niosąc jednocześnie obietnicę wydania na świat licznego potomstwa. Wielodzietność nobilitowała kobietę w sposób szczególny. Jako najwyższą
wartość eksponował ją Stanisław Ciołek w utworze zatytułowanym Pochwała
Krakowa ("A u matron mnogość dziatek" 34 ). Podobnie czynili Andrzej Trzecieski
i Jan Smolik. Pierwszy za godne odnotowania osiągnięcie małżonki Jana Firleja
uznał wydanie na świat trzynaściorga potomków 35 • Drugi, pisząc pean na cześć
wzorowej żony, nie omieszkał przy tym zaznaczyć, że: "Pięć synów i pięć dziewek
z jednym mężem dała" 36 . Przykłady tego rodzaju można by mnożyć. Stają się one
jednak coraz rzadsze w wypadku kobiet, które weszły już w wiek średni. Spadek
możliwości rozrodczych dojrzałych niewiast sprawiał, że wartość ich stopniowo się
deprecjonowała , aby osiągnąć najniższy pułap po przekroczeniu progu starości. O
ile w wypadku mężczyzn sędziwość miewała niekiedy zalety, o tyle w wypadku
drugiej płci nigdy. Z tego powodu nie szczędzono jej pejoratywnych epitetów i
dezaprobaty. W okresie średniowiecza- twierdził Stanisław Bylina- wiekowym
matronom przypisywano inspirację i udział w praktykach pogańskich oraz zachę-

L. G 6 r n i ck i, Dworzanin polski, s. 154.
B. P a p r o c k i, Hetman, s. 4.
34
S. C i o ł e k, Cracovia civitas, [w:) T. M i c h a l o w s k a, Średtziowiecze, Warszawa 1995,
s. 681.
.1 s A. Trze c i e ski, Epitafium ZofiizBonerów, najcnotliwszej maiżonkidostojnego męż-t~fana
Firleja, wojewody lubelskiego etc., [w:) I. L e w a n d o w ski, Antologia poezji łacińskiej w Polsce.
Renesans, Poznań 1996, s. 217.
16
· J. S m o l i k, Wiersze różne, wyd. R. Pollak, Warszawa 1935, s. 28.
32
33
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canie młodych ludzi do grzesznych tańców i nagannych zabaw17 . W każdym czasie
odmawiano im prawa do udziału w radościach życia. Maciej Stryjkowski zganił
Elżbietę Łokietkównę za to, że "tańcowała w ten czas baba stara, ośmdziesiąt już
łat mając, kiedy było o obronie pilnie myśleć trzeba" 38 • W podobnych kategoriach
rozumował Jan z Czarnolasu:
Tobie na stare lata
Czas poprzestać świata.Jq_

Jeszcze inni - jak wspomniany już J. Smolik - dawali upust swojej awersji
do kobiecej starości, posługując się dalekim od kurtuazji szyderstwem i inwektywami:
Starsza od wrony; już ją zjadły mole,
Co przedtym gniwszy- tu gnije w tym dole 40 •
Rozważania

mierze na ilustracji iródłowej, uprawniają
do sformułowania końcowych uogólnień. Przede wszystkim potwierdzają tezę,
że na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych wiek należał do podstawowych kryteriów społecznych determinujących kondycję jednostek. Innymi
słowy wartość człowieka mierzyła się liczbą przeżytych lat. Przy tym w ówcześnie
artykułowanych ocenach aż nadto widoczny jest swoisty relatywizm podyktowany różnicą płci. Kazał on inne kryteria stosować wobec kobiet i inne wobec
mężczyzn. W wypadku pierwszych lata największego rozkwitu pokrywały się z
młodością i płodnością, w miarę zaś przemijania czasu ich wartość stopniowo się
deprecjonowała, aż do całkowitej negacji przypadającej na podeszły wiek. W wypadku męskiej części ludzkości było inaczej. Za optymalny okres uważano tutaj
pełną dojrzałość, utożsamianą ze szczytem możliwości fizycznych i umysłowych.
Znacznie niżej - w przeciwieństwie do trendów obecnych - ceniono młodość,
choć nie pozbawiano jej do końca znaczenia, uroku i nadziei. Nigdy jednak nie
budziła ona zachwytów na miarę osiągnięć literackich włoskiego renesansu czy
polskiego romantyzmu. Szczególnej krytyce poddawano starość, choć uwzględ
niano wyjątki reprezentowane przez nobliwych starców. Masowa dezaprobata
dla trzeciego wieku musiała stanowić wypadkową wielu czynników Dużą rolę
odegrał tu zapewne fakt, i ż w omawianym okresie nie znano pojęcia emerytury i
te, oparte w

dużej

S. By l i n a, Kości6fa kultura ludowa w Po/sce p6źnegośredniowiecza, [w:] Literatura i kultura
w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 206-207.
38
M. S t r y j k o w ski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi, t. II, Warszawa
1846, s. 51.
"" J. K o c h a n o w s k i, Pieśni, Warszawa 1982, s. 48.
40
J. S m o l i k, op. cit., s. 15 .
37

p6źnego średniowiecza
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każdy, komu tylko starczało zdrowia i sił, pozostawał czynny do końca swoich dni.
Z kolei długoletnia aktywność sędziwych osób stanowiła rzeczywistą przeszkodę
w awansowaniu ludzi młodszych, choć nie mniej ambitnych. Nie bez znaczenia
pozostawały też czynniki natury ekonomicznej i ideologicznej. Pierwsze brały
górę głównie w środowiskach ubogich, w których utrzymanie nieproduktywnych
jednostek było równoznaczne z pogorszeniem się jakości życia. Drugie odnosiły
się do wartości rycersko-militarnych, konsekwentnie afirmowanych przez szlachtę,
które z samego założenia znajdowały się w opozycji wobec długotrwałego życia.
Za klamrę spinającą wszystkie wymienione czynniki należy uznać zwyczajny
ludzki strach przed niedomaganiami towarzyszącymi jesieni życia, przeradzający
się niekiedy w niechęć, a czasem wręcz otwartą wrogość.

Urszula Świderska-Włodarczyk
DER MENSCHENAL TER UND SEIN WERT
IM SPATMITTELALTERLICHEN
UNO FRUHNEUZEITLICHEN POLEN
Zusammenfassung
Im Rahmen der polnischen Gesellschaft, im XIV und XV Jh. funktionierten bestimmten Kriterien, die die einzelnen Lebensphasen bewerteten. Sie nahmen ein Platz in der standischen
Mentalitat und lieJ3en die Urteile li ber das Le ben fal len. Andererseits diese, sogenannten Phasen
kann man he u te ais eine Art von Determinanten , die li ber die Innen- und AuJ3erkondition der
Einzelmenschen entschieden. In cliesem Sinne suchte man in den Menschen besonders die
guten oder schlechten Eigenschaften aber auch die eigentliche Schonheit oder Starke.
Lebenszeit der Menschen ist eine von den wichtigsten Kriterien der Personenbeschreibung. In der Mentalitat des polnischen Adels des Renaissance, 30 oder 40 Jahre wurden ais
optimale Lebenszeit der Manner gesehen. In cliesem Alter blieben sie frei von der Leichtsinnigkeit der Kindheit oder Pubertat und auch der Schwache, die immer mit den letzten
Lebenstagen verbunden wurde. Flir die Frauen die beste und nlitzlichste war die Jugendzeit,
in der man die Versprechung der Jangen Fruchtbarkeit s uch te. Diese Moglichkeit immer noch
determinierte die gesellschaftliche Qualitat der Frauen.
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PIECZĘCIE CECHOWE MIASTA ŚWIEBODZINA

(XVI-XIX WIEK)*

P

ieczęcie cechów Świebodzina nie były nigdy w centrum szerszego zainte-

resowania historyków. Opracowania autorstwa Wojciecha Strzyżewskiego
analizy tylko jednej pieczęci cechu sukienników z drugiej połowy
XVIII wieku 1•
Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę ikonograficzną godeł cechów
rzemieślniczych miasta Świebodzina oraz napisów znajdujących się w otoku oraz
w polach tych pieczęci. Dolne ramy chronologiczne wyznacza najstarsza pieczęć
krawców z przełomu XVI i XVII wieku 2, a zamykają zmiany w organizacji cechów
wprowadzone przez ustawodawstwo pruskie, które w wypadku Świebodzina nastąpiły w latach 1858-18593 •
Kwerendą zostały objęte akta miasta Świebodzina przechowywane w Wilkowi e
koło Świebodzina w oddziale Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Oprócz
tego wykorzystano dokumenty cechowe znajdujące się w Archiwach Państwowych:
dotyczyły

• Artykuł jest efektem badań prowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Strzyżewskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1
W. Strzyż e w ski, Pieczęcie cech6w rzemieflniczych ,~rodkowego Nadodrza (XVI-XIX wiek),
Zielona Góra 1984 [praca niepublikowana l, s. XXVII-XXVIII, nr 56; i d e m, Zabytki sfragistyczne
i heraldyczne Świebodzina i okolic, [w:] 700 lat Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2002,
s. 67. Autor wspomniał też o pieczęci rzeźników z XVIII w.
2 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, oddział w Wilkawie (dalej: APZG, Wilkowo), Akta miasta Świebodzin (dalej: AMŚ), sygn. 998, k. 46; sygn.
1002, k. 49 v. Nie można jednak precyzyjnie ustalić daty wykonania tłoka, gdyż pierwszy odcisk
zachował się dopiero na dokumencie z l. pol. XVIII w. Ustalenie czasu wykonania tłoka oparto
na analizie formy liter oraz kształtu tarczy.
3
Po zniesieniu monopolu cechowego rząd pruski wprowadził kolejne ustawy w 1845 r. oraz
w 1849 r. Niniejsze zmiany wymagały opracowania przez cechy nowych statutów na podstawie
ujednoliconych formularzy. Statuty zatwierdzał Minister Handlu, Rzemiosła i Robót Publicznych w Berlinie. Zob. np. statuty cechów w Zielonej Górze czy Poznaniu: APZG, Akta miasta
Zielona G6ra, sygn. 2563, k. 41, sygn. 2564, k. 109 v., sygn. 2565, k. 60 v., sygn. 2566, k. 34 v.,
38; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Cechy miasta Poznania, Cech ciefli i budowniczych, sygn. 53,
s. 34, Cech bednarzy, sygn. 8, s. 28. Taka sama procedura musiała również wystąpić w przypadku
statutów cechów świebodzińskich. Mimo to na zachowanych statutach widnieje zatwierdzenie
wydziału spraw wewnętrznych Królewskiej Rejencji we Frankfurcie. Zob. np. APZG, Wilkowo,
AMŚ, sygn. 983, k. 107. Pod statutem kowali i ślusarzy z S IX 1859 r. wpisano: Vorstehendes Statut
wir [Rejencja] hierdurch bestiitigt. Obszerniej na temat wprowadzanych statutów w większości
cechów świebodzińskich zob.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 983, k. 55.
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w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie oraz we Wrocławiu. Kwerenda w
Muzeum Regionalnym w Świebodzinie dostarczyła jeden tłok oraz odcisk lakowy.
Katalog Beaty Marcisz obejmujący pieczęcie cechowe znajdujące się w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu zawierajeden wizerunek pieczęci cechowe( W sumie
kwerenda archiwalna i muzealna dostarczyła informacji o pieczęciach urzędowych
dziesięciu różnych cechów. Bogate uzupełnienie systemu sfragistycznego cechów
świebodzińskich stanowi 21 odcisków osobistych pieczęci mistrzów cechowych,
których największa liczba zachowała się na dokumencie z 1734 roku 5 , oraz dwa
odciski starszych czeladników 6 •
Położenie Świebodzina na skrzyżowaniu szlaków handlowych okazało się korzystne dla rozwoju miasta oraz cechów. Handel rozwijał się po ustalonych szlakach,
drogą łączącą Poznań z drogami na Frankfurt i Krosno, a inny szlak łączył Szczecin
z Łużycami przez Międzyrzecz i Świebodzin 7 • Geneza Świebodzina jako ośrodka
miejskiego jest trudna do prześledzenia. Jako miasto mogło funkcjonować już na
krótko przed 1319 rokiem 8 , a potwierdzenie pełnych praw miejskich Świebodzin
otrzymał w 1469 roku na wzorach Głogowa 9 • Momentem przełomowym w dziejach
średniowiecznego Świebodzina był układ pokojowy w Kamieńcu Ząbkowickim
zawarty w 1482 roku 10 • Od tego momentu Ziemia Świebodzińska stała się enklawą śląską (przynależąc do monarchii Habsburgów) pośród ziem Brandenburgii,
przylegając od wschodu do Wielkopolski. Kolejne zmiany nastąpiły w XVIII i
XIX wieku. Miasto zostało podporządkowane Prusom w 1741 roku, a w 1815 roku
włączono powiat świebodziński do prowincji brandenburskiej 11 •
Możemy przypuszczać, że podobnie jak w innych miastach rozwój cechów
przebiegał stopniowo. Najstarszymi cechami w Świebodzinie, tak jak w innych

B. M ar c i s z, Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne, [w:] Zabytki a:ch6w fląskich, red. M. Korżel
2002, s. 58, nr 108.
5
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1351, k. 62-62 v.
6
Omówienie znaczenia prawnego powyższych pieczęci zostanie zawarte w przygotowywanej przez autora pracy doktorskiej.
7
S. D ą b r o w s k i, Sukiennictwo w północnej częfci .S'Iąska w XVI-XVIII wieku, Zielona
Góra 1976 [praca doktorska niepublikowana, dostępna w Bibliotece Muzeum Regionalnego
w Świebodzinie], s. 19.
8
M. N o w a ck i, Powiat świebodziński. Szkice historyczne, Świebodzin 2002, s. 17. Zdaniem
autora Świebodzin stał się ośrodkiem miejskim dopiero po roku 1314, mimo pierwszej wzmianki
o Świebodzinie z 1302 r., która nie podaje jednak charakteru tego ośrodka. Też M.J. P t a k,
Ziemia świebodzińska jako region ustrojowo-prawny, [w:] 700 lad'wiebodzina, s. 44. Autor również
opowiada się za późniejszą datą lokacji miasta.
9
A. Węd z ki, Świebodzin, [w:] Studia nadpoczątkami i rozplanowaniem miastnad środkową
Odrą i dolnq War/q (województwo zielonogórskie), t. II, red. Z. Kaczmarczyk i A. Wędzki, Zielona
Góra 1970, s. 402-404.
10
H. S z c z e g ó l a, Koniec panowania piastowskiego nad Środkową Odrą, Poznań 1968,
s. l 05-106.
11
Geschich/e Schlesiens, red. ].J. Menzel, Stuttgart 1999, s. 26.
4
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miastach, były korporacje sukienników, rze ź ników, piekarzy, szewców, kuśnierzy,
krawców i kowali, które, jak stwierdził Gustav Zerndt, pracowały na zaspokojenie
podstawowych potrzeb mieszkańców 12 • Odpowiednie warunki i zasoby naturalne
na terenie Ziemi Świebodzińskiej przyczyniły się głównie do rozwoju sukiennictwa.
Stało się ono głównym źródłem bogacenia się Świebodzina 13 •

Ikonografia pieczęci cechowych
Pieczęć

cechowa jako znak

rozpoznawczo-własnościowy reprezentowała właś

ciciela tłoka. Godła rze mieślnicze z reguły wyobra ża ły narzędzia oraz wyroby
danego cechu. W wizerunkach pieczęci cechowych przeważały treści ikoniczne
nad symbolicznymi 14 • Należy zwrócić uwagę, że te ostatnie zawierają w sobie
również cechy ikoniczne 15 • Dopiero takie dwustopniowe odczytanie wyobrażeń
napieczętnych pozwala na kompleksową analizę treści ikonograficznych 16 • Oprócz
próby odczytania, co nam komunikują godła cechowe, należy się także zastanowić,
jak i dlaczego w ten sposób 17• Waż ny więc jest aspekt pragmatyczny przy badaniu
ikonografii cechowej, zgodnie ze stwierdzeniem, że znak nie jest tylko znakiem
czegoś, ale też dla kogoś 1 8 • Ważne są relacje między nadawcą a odbiorcą. Treści
przenoszone przez pieczęć musiały być komunikatywne dla obu stron w ten sam
sposób. Wizerunki napieczętne ze względu na odwoływanie się do podstawowych
czynności wykonywanych przez poszczególne cechy mogły długo spełniać funkcje

12

G. Z e r n d t, Geschich te von Stadt und Kreis Schwiebus, Schwiebus 1909-1914, t. I, s. 80.
S. Dąbrowski , Wanmki rozwoju sukimnictwaw p61'flocnej części Śląska od XVI do XVIII,
"Rocznik Lubu ski" 1983, XII, s. 117-118.
14
Znak ikoniczny, mówiąc najkrócej, wyw ołuje myśl o przedmiocie innym niż on sam
(znacze nie znaku) na zasadzie podob ieństw a do przedmiotu, który reprezentuje. Natomiast
symbol ma bardziej z łożoną więź z przedmiotem sym bolizowanym, opartą na zasadzie analogii,
metonimi czy metafory. Wykorzystano tutaj definicje zaproponowane przez Mieczysława Wallisa
na polu historii sztuki, gdyż heraldyka, podobnie jak sztuka, operowała zbliżonymi ikonami oraz
symbolami. l\1 . W a l l i s, O znakach ikonicznych, [w:] i d e m, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne,
Warszawa 1983, s. 31-32, 39-40; i d e m, Uwagi o symbolach, "Studia Semiotyczne" 1977, t. VI I,
s. 91-92. Poglądy na temat zna ku ikonicznego i symbolu zebrał najpelniej J. P e l c, Wstęp do
semiotyki, Warszawa 1984, s. 147-155, 178. Por. też U.l\1. Że g leń, Wprowadzenie do semiotyki
teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000, s. 47-55.
15
) . P e l c, Znak, "Studia semiotyczne" 1980, t. X, s. 142.
16
M. W a Ił i s, Uwagi ... , s. 94.
17
Na takie spojrzenie na herby zwrócił ostatnio uwagę P. Stróży k, O potrzebie i możli
13

wościach badań

nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źr6deł heraldycznych z
Wielkopolski, [w:) Adfontes. O naturze źr6dla historyczr1ego, red . S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław

2004 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2675, Historia CLXX), s. 207.
IR ). P e l c, Wstęp ... , s. 64. W interpretacji źródłoznawczej odbiorca oprócz autora i twórcy
jest nie mniej ważny. Zob.: B. Kil r b i s, Metody źr6dłoznawcze wczoraj i dzif, [w:] Pamiętnik XII
Powszechnego Zjazdu Historyk6w Polskich, cz. l, Katowice 1979, s. 97.
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komunikacyjne. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania musi być jednak poprzedzone analizą ikonografii pieczęci cechowych według odpowiedniej klasyfikacji. W
polskiej sfragistyce cechowej przyjął się podział zaproponowany przez Damiana
Tomczyka 19 • Zbliżoną klasyfikację zaprezentowały ostatnio Beata Marcisz 20 oraz
Elżbieta Bimler-Mackiewicz21 • Podobne klasyfikacje sformułowano również na
gruncie sfragistyki czeskiej. jedną z nich jest wprowadzony przez J. Chaloupka podział, który wydaje się bardziej spójny, a przy jego budowie istotną rolę odgrywają
treści symboliczne: l) narzędzia; 2) surowce; 3) proces produkcyjny; 4) złączenie
symboli z grup 1-3 z herbem określonego miasta albo z herbem odpowiedniej
władzy zwierzchniej; S) złączenie symboli z grup 1-4 z religijnymi motywami,
postaciami świętych lub patronami rzemiosł przedstawionych samodzielnie 22 .
Pod ział zaproponowany przez czeskiego badacza po wprowadzeniu kilku modyfikacji najlepiej będzie służył analizie ikonograficznej pieczęci cechowej. Motywy
obecne w polu pieczęci na obszarze księstwa głogowskiego są na tyle zbieżne
z wizerunkami pieczęci cechowych innych miast, że pozwalają na stosowanie
poniższego podziału do opracowywa nia ikonografii pieczęci cechm~ych innych
ośrodków miejskich.
l. Symbolika związana z produkcją:
a) narzędzia ,
b) wyroby,
c) proces produkcyjny,
d) surowce,
e) mieszane (połączenie narzędzi z wyrobami lub z surowcami).
2. Symbolika miejska:
a) uszcze rbiony herb miejski w połączeniu z narzędziami, wyrobami lub
surowcami,
b) herb.
3. Symbolika religijna:
a) sceny religijne,
b) atrybuty świętych,
c) sceny religijne lub atrybuty świętych w połączeniu z narzędziami, wyrobami
lub surowcami.
9
' D . T o m czy k, Pieczęcie górnoflqskich cechów rzemieflniczych z XV-XVIII w. i ich znaczenie
historyczne, Opole 1975, s. 52-54.
20
B. M ar c i s z, Ikonografia pieczęci cechowych miasta Wrocławia (XV-XIX w.), [w:) Pieczętw
Po/sce fredniowiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 230.
21
E. B i m l e r-M a c k i e w i c z, Znaki cechowe i ich fulikeje na ziemiach polskich. Studium
źródłoznawcze, Warszawa 2004, s. 158. Choć niniejsza typologia odnosi się do wszystkich artefaktów cechowych, to zaprezentowane tam typy wyobrażeń pojawiają się także na wizerunkach

napieczętnych .
22

J. K rej ć i k o v a, T. K rej c i k, Uvod do {eskt sfragistiky, Ostrava 1989, s. 56. Tam został

zawarty

powy ższy podział

autorstwa]. Chaloupka.
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Symbolika związana z produkcją
W grupie pierwszej zostały umieszczone narzędzia cechowe, które najliczniej
wystąpiły w przebadanym zbiorze pieczęci. Bednarze przedstawili na swojej pieczęci cyrkiel obok pobijaka 23 • Cyrkla używali również murarze, a inne narzędzia,
którymi się posługiwali, to kątownik, pion murarski, kielnia oraz młotek do rozbijania cegieF 4 • Rzeźnicy umieścili charakterystyczne dla swojej profesji topory
rzeźnickie, które stanowią dominujący motyw na pieczęciach osobistych mistrzów
tego cechu 25 , a także różnego typu noże 2 6 •
W branży włókienniczo-odzieżowej, w której prym wiedli sukiennicy, dominującym wizerunkiem była podobizna nożyc postrzygackich 27 . Nożyce pojawiły
się także na pochodzącej z pierwszej połowy XVIII wieku pieczęci osobistej postrzygacza i kupca Friedricha Ki:.ihlera 2s oraz na pieczęciach innych postrzygaczy
z pierwszej połowy XIX wieku obok szczotek z ostu sukienniczego 29 • Innym charakterystycznym symbolem dla tej grupy zawodowej były smyki gręplarskie, które
wystąpiły na osobistych pieczęciach mistrzów sukienniczych 30 oraz czeladników
kapeluszników, pojawiły się tam też pobijaki do ugniatania filcu 31 • Na najstarszej
zachowanej pieczęci krawców z przełomu XVI i XVII wieku wyobrażono nożyce
krawieckie, których uchwyty były otwarte. Na kolejnej pieczęci krawców z 1799
roku (jak wskazuje data umieszczona w polu pieczęci 32 ) przedstawiono ponownie
nożyce, ale tym razem o zamkniętych uchwytach-B. Na osobistej pieczęci mistrza
farbiarskiego umieszczono typowe dla tego zawodu dwa skrzyżowane mieszaki
oraz kocioł-kipę, w którym przygotowywano kąpiel farbiarską 34 •
W Świebodzinie znaczącą rolę odgrywało też piwowarstwo, które rozwijało się
w mieście od XIV wieku 35 • Na osobistej pieczęci browarnika z pierwszej połowy

APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1002, k. 49 v.
Ibidem, sygn. 769, k. 61 v., sygn. 1005, po k. 24, koperta 4.
25
Zob. Aneks, nr 13, 18.
26
APZG, Cech rzeźnik6w miasta Świebodzin, sygn. 25 D.
27
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1366, k. 175 v.
28
Zob. Aneks, nr 14.
29 APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1016, po k. 41 koperta S, sygn. 1338, k. 87 v.
10
• Zob. Aneks, nr 8, 19.
31
B. M ar c i s z, Cechowe pieczęcie... , s. 58, nr 108.
32
Pierwsze potwierdzone użycie tej pieczęci pochodzi z 1830 r. Zob. APZG, Wilkowo,
AMŚ, sygn. 984, k. 22, po k. 28 koperta 2.
33
Ibidem , po k. 110 koperta 9. Mimo to na pieczęci osobistej starszego czeladników krawieckich z pol. XIX w. pojawiły się znowu nożyce o otwartych uchwytach. Zob.: Ibidem, k. 69.
34
lbidem, sygn. 1016, po k. 58 koperta l.
35
M. N o w a c k i, op. cit., s. 32-34.
21
24
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XIX wieku znalazły się czerpaki do nabierania piwa wraz z szuflą oraz wiklinowym
koszem 36 .
Do drugiej grupy włączono takie wyroby, jak precel wyobrażony na XVIIwiecznej pieczęci cechu piekarzy-17 oraz but z cholewą umieszczony na pieczęci mistrza szewskiego z pierwszej połowy XIX wieku 38 . Na innych pieczęciach mistrzowskich wyobrażono także wyroby danego cechu: klucz ślusarzy, gliniane dzbany
garncarzy czy puszkę na komunikanty złotników 39 • Pieczęć cechu zbiorowego
wykonana po 1782 roku dostarczyła również wielu wizerunków wyrobów, jak
podkowa kowali, pistolet rusznikarzy oraz koło zębate zegarmistrzów 40 .
W następnej grupie znalazły się pieczęcie z wyobrażeniami mieszanymi- narzędzia wraz z wyrobami lub surowcami. Na wizerunku tłoka cechu zbiorowego
wykonanego po 1739 roku znalazły się obok koła o dwunastu promieniach (koło
dzieje) but z zawiniętym nosem (szewcy) oraz czółenko tkackie (płóciennicy) 41 •
Natomiast młynarze przedstawili w polu swojej pieczęci wykonanej po 1782
roku kątownik, cyrkiel oraz pół zębatego koła młyńskiego 42 • Również na pieczęci
mistrzowskiej i starszego bractwa czeladników cechu bednarzy z połowy XIX
wieku pojawiły się cyrkiel oraz beczka obok pobijaka, skrobaka. Dodatkowo na
tej ostatniej przedstawiono nóż bednarski przypominający tasak43 • Natomiast na
pieczęciach osobistych rzeźników umieszczono topory wraz z głową wołu 44 •

Symbolika miejska
Omówione godła cechowe znajdowały się często w polu pieczęci. Zdarzało się jednak, że były kładzione na tarczy lub kartuszu. Widać tutaj wyraźne zapożyczenia
z heraldyki szlacheckiej. Wydaje się jednak, że przedostały się one na artefakty
cechowe za pośrednictwem heraldyki miejskiet1 . Było to z pewnością związane z
przejmowaniem heraldyki rycerskiej od późnego średniowiecza przez mieszczaństwo

APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 771, po k. 164 koperta 2. Właściciel tej pieczęci występuz określeniem brauer, dlatego nie nazywam go piwowarem. Zob.: ibidem, k. 19 v.
37
APZG, Cech piekarzy miasta Świebodzin, sygn. l D.
38
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 768, k. 282 v.
39
Zob. Aneks, nr 7, 9, 11.
40
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 983 po k. 18 koperta 2. Zniszczenie drugiej połowy pieczęci
oraz legendy uniemożliwia zidentyfikowanie pozostałych cechów i ich wizerunków.
41
Muzeum Regionalne w Świebodzinie (dalej: M. Reg. w Świebodzinie), pod numerem
inwentarza MRS I-720.
42
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1010, k. 48.
43
Ibidem, sygn. 1002, k. 32, po k. 53 koperta 7.
44
Zob. Aneks, nr S, 6; APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 995, po k. 25 koperta l.
45
Dotychczas w literaturze przedmiotu nie uwypuklono tego zagadnienia.
36
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oczach stanu szlacheckiego46 . Upowszechniało się ono
zarówno wśród patrycjatu, jak i mistrzów cechowych. Wydaje się, że władze cechu
czerpały elementy heraldyczne przede wszystkim z herbów miejskich, dlatego
w powyższej klasyfikacji nie wydzielam sztucznie oddzielnej grupy dotyczącej
elementów heraldyki szlacheckiej, lecz omawiam ją przy symbolice miejskiej. W
przebadanym zbiorze nie ma wyobrażeń herbu miejskiego czy ich uszczerbionej
odmiany. Brak też godeł w pełnym ujęciu heraldycznym, a także herbów nadanych na mocy cesarskiego przywileju. Występuje natomiast kilka typów tarcz:
od wczesnorenesansowej cechu krawców 47, renesansowej cechu zbiorowego i
sukienników 48 do późnorenesansowej cechu bednarzy 49 • Oprócz nich pojawiły się
też kartusze barokowe na pieczęciach cechu piekarzy, rzeźników oraz czeladników
kapeluszników 50 • Charakterystyczne jest też dość częste występowanie koron, które
pojawiły się na pieczęciach piekarzy, rzeźników, krawców, młynarzy, sukienników,
szewców oraz browarników51 • Niewątpliwie ten element nobilitował powyższe
cechy w oczach odbiorców. B. Marcisz sugeruje, że rzeźnicy, będąc przeważnie
jednym z najmożniejszych cechów, nie starali się o uzyskanie korony52 • jednak rzeź
nicy świebodzińscy wzbogacali swoje pieczęcie o ten element. W roli trzymaczy,
podobnie jak w cechach innych miast, wystąpiły lwy. Było tak w wypadku cechu
krawców, młynarzy, piwowarów oraz postrzygaczy i sukienników. Elementami
dodatkowymi o walorach zdobniczych były rozetki oraz ornamenty roślinne.
chcące uzyskać nobilitację w

Symbolika religijna
Warstwa o wiele bogatsza, odsłaniająca głębsze treści, była związana z symboliką
religijną. Cech, będąc również korporacją religijną, miał własnego patrona. Przy
wyborze patrona cechu kierowano się ró ż n y mi powodami. Przede wszystkim wybierano takiego, który wykonywał podobne czynności jak członkowie cechu, np.
św. józef. Szukano też uzasadnienia w okolicznościach ich męczeńskiej śmierci,
41
' M. Z l a t, Nobilitacja pru:zsztukę-jedna z funkcji mieszczmiskiego mecmatu w XV i XV w., [w:]
Sztuka miast i mieszczatistwa XV-XVI!! wieku w Europie środkowowschodniej, red.]. Harasimowicz,
Warszawa 1990, s. 85-86.
47
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 998, k. 46.
48
/bidem, sygn. sygn. 983, po k. 18, koperta 2; ibidem, sygn. 1366, k. 175 v. Jeszcze w 1853
r. na pieczęci osobis tej starszego czeladniczego krawców wystąpiła tarcza renesansowa. Zob. :
ibidem, sygn. 984, k. 69.
49
/bidem, sygn. 1002, k. 49 v.
50
APZG, Cech piekarzy ... , sygn. l D, Cech rzeźników ... , sygn. 25 D; B. M ar c i s z, Cechowe
pieczęcie... , s. 58, nr 108.
51
APZG, Cech piekarzy .. . , sygn. l D, Cech rzeźników ... , sygn. 25 D; APZG, Wilkowo, AMŚ,
sygn. 998, k. 46, sygn. 101 O, k. 48; sygn. 1366, k. 175 v.; sygn. 768 k. 282 v.; sygn. 771, po k.
164 koperta 2.
52
B. M ar c i s z, Ikonografia pieczęci .. . , s. 244.
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konkretnych scenach z ich życia. Duży wpływ na wybór patrona miał również
miejscowy kult relikwii świętych. Należy zaznaczyć, że jeden święty mógł być
patronem kilku cechów, np. św. Łukasz był patronem cechu rzeźników oraz
malarzy 53 • Na podstawie przebadanych pieczęci cechów Świebodzina trudno jednak wyodrębnić ową drugą warstwę. Nieliczne cechy przedstawiły wyobrażenia
sugerujące, że oprócz warstwy ikonicznej (dosłownej) mogły one nieść głębszą
treść związaną z symboliką religijną. Mistrzowie rzeźniccy przedstawili na swoich
pieczęciach baranka, którego można łączyć z Barankiem Bożym symbolizującym
Chrystusa 54 . Można przypuszczać, że również głowa wołu mogła symbolizować
patrona rzeźników - św. Łukasza; podobnie puszka na komunikanty cechu
złotników mogła być kojarzona ze św. Eligiuszem 55 • Inne cechy nie nawiązały w
ikonografii napieczętnej do patronów, co nie jest jednak niczym nadzwyczajnym,
jeżeli porównać je z pieczęciami cechów innych miastach 56.

Legenda

napieczętna

Elementem niezbędnym do właściwego odczytania informacji przekazywanych
przez właściciela tłoka jest zaznajomienie się z legendą napieczętną. Była ona mocno związana z wizerunkiem napieczętnym, a owe dwa elementy: ikonograficzny i
napisowy, wzajemnie się dopełniały57 . Nazwa właściciela tłoka, w badanym wypadku nazwa cechu lub inicjały imienia i nazwiska mistrza cechowego, określały zakres
prawny stosowanej pieczęci. Oprócz tego legenda zawiera element topograficzny w
postaci nazwy miejscowości, w której działał cech. Wystąpiła ona jednakże tylko na
pieczęciach urzędowych. Pojawił się też nie mniej ważny element chronologiczny
określający datę powstania lub reorganizacji cechu. Analizując legendę, należy
rozpatrzeć dwa jej aspekty: oprócz wspomnianej już treści analizie należy poddać
formę napisu napieczętnego. Ów drugi element wchodzący w zakres epigrafiki
pozwala prześledzić ewolucję pisma w badanym okresie oraz określić, w jakim
stopniu podlegało ono zmianom zachodzącym w epigrafice europejskiej.
W wypadku pieczęci urzędowych cechu legenda wystąpiła w otoku jako napis
przykrawężny położony wokół pola pieczętnego. Napis otokowy był zwykle oddzielony od krawędzi pieczęci linią otokową ciągłą lub wieńcową, a od pola pieczęci za
pomocą linii ciągłych. Legenda otokowa biegnąca od strony lewej do prawej była
53
E. B i m l e r-M a c k i e w i c z, op. cit., s. 203-208. Autorka dokonała zestawienia patronów cechowych.
54
Zob. Aneks, nr l 7, 18.
55
Zob. Aneks, nr 9.
56
A. C h m i e l, Godła rzemieflnicze i przemysłowe krakowskie, Kraków 1922, s. IV.
57
M. G u m o w ski, M. I-1 a i s i g, S. M i ku ck i, Sfragistyka, Warszawa, s. 160. Zob.
też: S.K. K u czy ń s ki, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1978, s. 176-178.
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położona

w jednym, a w wypadku pieczęci zbiorowej w dwóch koncentrycznych
Wyrazy występujące w legendzie rozpoczynały się pośrodku pieczęci
od gwiazdek59, rozetek60 czy obręczy61 . Poszczególne wyrazy były oddzielane od
siebie za pomocą gwiazdek 62 , guzów 63 , a nawet figur geometrycznych w formie
trapezu 64 • Wszystkie wyrazy występujące w legendzie zostały zapisane w języku
niemieckim.
Na pieczęciach mistrzowskich legenda wystąpiła w innym miejscu. Umieszczano ją w polu pieczęci, ograniczając się jednak do inicjałów, monogramu lub
podania pełnego nazwiska mistrza 65 , a obrzeżenie wystąpiło w postaci perełek 66
linii ciągłej lub sznurowet7•
Najczęściej legenda na głównych pieczęciach cechu rozpoczynała się od
nazwy własnej korporacji w nominatywnej formie GEWERK 68 , GEWERCK 69
czy w skróconej formie przez obcięcie (suspensję) jako WERCK 70 , a także w
genetiwie liczby pojedynczej - GEWERCKS 71 • Na pierwszym miejscu pojawił się też wyraz określający przynależność do związku czeladników w formie
GESELLEN 72 , a także oznaczający nazwę własną pieczęci SIEGEU3 • Oprócz
tego umieszczano na początku legendy nazwę cechu: bednarzy - BITNER 74,
rzeźników- FLEISCHER 75 • Wystąpiła ona też na kolejnych miejscach na pieczęci
cechu młynarzy- MULLER 76 , krawców- SNEIDER 77 , piekarzy- BECKER78
okręgach 58 .

APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 983, po k. 18, koperta 2.
Ibidem, sygn. 1010, k. 48.
60
Ibidem, sygn. 998, k. 46, sygn. 1366, k. 175 v.
61
B. M a r c i s z, Cechowe pieczęcie ... , s. 58, nr l 08.
62
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 998, k. 46.
63
Ibidem, sygn. 1366, k. 175 v.
64
/bidem, sygn. 1002, k. 49 v.
65
Należy jednak zauważyć, że odczytanie inicjałów nastręcza dużo problemów, gdyż zdarzało się, że właściciel tłoka wypożyczał go innym osobom, nawet niezwiązanym z jego własnym
cechem. Na przykład szewc Carl Knobel użył pieczęci mistrza murarskiego do zamknięcia listu
(15 II 1842 r.). Zob. APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 769, k. 61-61 v.
66
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 769, k. 61 v.
67
Zob. Aneks, nr 14.
68
M. Reg. w Świebodzinie, pod numerem inwentarza MRS 1-720. Zob. Inwentarz, nr
11.
69
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 984, po k. 28 koperta 2 (Inwentarz, nr 4), sygn. 1366, k.
175 v. Zob. Inwentarz, nr 9.
70
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 998, k. 46. Zob. Inwentarz, nr 3.
71 /bidem, sygn. 1005, po k. 24, koperta 4. Zob. Inwentarz, nr 6.
72 B. M ar c i s z, Cechowe pieczęcie... , s. 58, nr 108. Zob. Inwentarz, nr 2.
73
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1010, k. 48. Zob. Inwentarz, nr S.
74
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1002, k. 49 v. Zob. Inwentarz, nr l.
75
APZG, Cech rzeźnik6w ... , sygn. 25 D. Zob. Inwentarz, nr 8.
76 APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1010, k. 48. Zob. Inwentarz, nr S.
77
Ibidem, sygn. 998, k. 46. Zob. Inwentarz, nr 3.
78
APZG, Cech piekarzy ... , sygn. l D. Zob. Inwentarz, nr 7.
58
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oraz sukienników - TUCHMACHER, gdzie nazwa została zapisana w skróconej formie jako TUCHM 79 . Nazwy cechów zostały zapisane w genetiwie liczby
mnogiej z rodzajnikiem DER w pełnym brzmieniu, albo w postaci sygla D. Na
kolejnym miejscu została wymieniona prawie na wszystkich pieczęciach nazwa
miejscowości 80 . Na pieczęci z przełomu XVI i XVII wieku przybrała prawdopodobnie formę SCHWIEBVSSEN, która utrzymała się aż do XVIII wieku 81 • Wtedy też
została ostatecznie wyparta przez nazwę miejscowości w formie SCHWIEB US i
była powszechnie stosowana do 1945 roku 82 • Przed podaniem miejscowości użyto
też kilka razy skróconego przyimka w formie sygla Z na oznaczenie ZU oraz wyrazu
VON. Na dwóch pieczęciach cechowych na ostatnim miejscu w legendzie oraz
w polu pieczęci została podana data 1782 80 • Pozostałe daty umieszczono w polu
pieczęci: 1739 84 oraz 1799 85 . Wszystkie odnosiły się do reorganizacji cechów i tym
samym zmiany tłoka na nowy.
Wyrazy znajdujące się na najstarszej pieczęci zostały zapisane w postaci kapitały. Na kolejnych pieczęciach występuje już antykwa. Pojawiają się również
elementy pisma neogotycyzującego, widocznego szczególnie na pieczęciach
mistrzowskich z pierwszej połowy XIX wieku.

Wnioski
W niniejszym opracowaniu skupiono się na analizie ikonograficznej pieczęci oraz
legendzie jako elemencie niezwykle istotnym przy interpretacji wizerunku. Pieczęć jest nieocenionym źródłem do poznania rozwoju gospodarczego miasta oraz
cechów. Pozwala badać ich strukturę. Analizując wykonanie tłoka lub jego odcisku,
możemy poznać stopień zamożności danej korporacji i tym samym jej pozycję
wśród innych cechów. Dominacja elementów realistycznych pozwala uzyskać
cenne informacje na temat narzędzi, które niejednokrotnie nie zachowały się do
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1366, k. 175 v. Zob. Inwentarz, nr 9.
Na temat nazwy miasta zob. M. N o w a ck i, op. cit., s. 23; J.S. S c h i ck f u s s, New
vermeh1te Schlesische Chronika und Lrmdesbeschreibung bis 1619, Jena-Breslau 1625, ks. 4, s. 156.
81
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 997, k. 16, 998, k. 46, APZG, Cech rzeźnik6w, sygn. 25 D;
B. ~d ar c i s z, Cechowe pieczęcie ... , s. 58, nr l 08, APZG, Cech piekarzy ... , sygn. l D. W dokumentach pojawia się również nazwa miejscowości w formie Schwiebuf3en, np. APZG, Wilkowo,
AMŚ, sygn. 997, k. 16.
,
82
APZG, Wilkowo, AMS, sygn. 1010, k. 48; sygn. 1366, k. 175 v.; sygn. 983, po k. 18, koperta 2; M. Reg. w Świebodzinie, pod numerem inwentarza MRS I-720. Na pieczęci krawców
(II typ) pojawiła się nazwa miejscowości na drugim miejscu. Zob. APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn.
984, po k. 28 koperta 2.
83
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1366, k. 175 v.; sygn. 1010, k. 48; sygn. 983, po k. 18,
koperta 2.
84
M. Re g. w Świebodzinie, pod numerem inwentarza MRS I-720. W tym roku cesarz Karol
VI wydał ogólnokrajową ustawę cechową. Por. G. Z er n d t, op. cit., t. III, s. 434-435.
85
APZG Wilkowo, AMŚ, sygn. 984 po k. 110 koperta 9.
79
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naszych czasów. Znikoma jest natomiast liczba odniesień do symboliki religijnej
i brak odwołań do symboliki miejskiej. Charakterystyczna dla danego cechu ikonografia napieczętna pozwalała na bezbłędną identyfikację danego cechu przez
odbiorcę. Z tym można wiązać utrzymywanie w niezmienionej postaci wizerunku
napieczętnego aż do XIX wieku. W miarę często wyobrażenia napieczętne były
wzbogacane również elementami zaczerpniętymi z heraldyki szlacheckiej w
postaci tarcz, najczęściej renesansowych. Mimo zmian zachodzących w kulturze
utrzymały się one nawet do połowy XIX wieku. Możemy również badać wpływ
przemian kulturowych na formę legendy, która podlegała częstszym zmianom
niż wyobrażenie napieczętne. Została ona zapisana we wszystkich przypadkach
w języku niemieckim przy stosunkowo małej liczby skrótów. Należy się także
zastanowić, czy forma legendy powstała w wyniku celowego przejmowania wzorców zewnętrznych czy bezwiednego kopiowania innych pieczęci. Należy zbadać,
na ile małe ośrodki miejskie jak Świebodzin reagowały na zmiany zachodzące w
kulturze europejskiej i w jakim stopniu je przyswajały.

Inwentarz pieczęci urzędowych
cechów miasta Świebodzina
Niniejszy inwentarz zawiera pieczęcie urzędowe cechów miasta Świebodzina 86 •
Pieczęcie uszeregowano alfabetycznie, podając w nagłówku nazwę cechu. Jeśli jest
więcej rodzajów pieczęci w danym cechu, to zostały one oznaczone kolejną literą
rzymską. Poniżej umieszczono fotografie, z których druga pełni funkcję pomocniczą, służącą do lepszego odczytu legendy oraz obrazu napieczętnego. Kolejne
pozycje w opisie pieczęci to: l) określenie rodzaju pieczęci według jej funkcji w
praktyce kancelaryjnej; 2) wykaz zachowanych tłoków; 3) wykaz zachowanych
odcisków; 4) legenda opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Projetde
regles pour l'etablissement de notices descriptives de sceaux!' 7. Wprowadzono jednak kilka
drobnych zmian. Rozwiązanie skrótów podano w nawiasach okrągłych, a napisy
zrekonstruowane w kwadratowych. W wypadku niemożności rekonstrukcji miejsce
oznaczono wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy. Elementy napisu wystę
pujące w drugiej linii lub w polu pieczęci zaznaczono przez podwójny ukośnik.
Trudności techniczne spowodowały, że przerywniki między wyrazami zaznaczono

86
Inwentarz z uwzględnieniem pieczęci osobistych zostanie dołączony do przygotowywanej
dysertacji doktorskiej.
87
Projet de regles pour l'etablissement de n olices descriptives de sceaux, [w:] Folia Caesaraugustana.
1. Diplomatim et Sigillographica. Travaux preliminaires de la Commission lnternationale de Diplomatique et de la Commission Internaliona/e de Sigillographie pour une normalisalion internationale
des iditions de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la Sigillographie,
Zaragoza 1984, s. 95-109.
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znakami graficznymi lub opisano słownie. Napisy, które rzeczywiście występują
w legendzie, podano wytłuszczonym drukiem . W wypadku zachowan ia tłoka na
nim oparto odczyt legendy. Przy rekonstrukcji legendy wykorzystano również
dokumenry, na których odciśnięto pieczęcie, a także odciski pieczęci cechowych
z innych miast z podobnego okresu, 5) opis wyobrażenia w polu pieczęci; 6) kształt
oraz wymiar w milimetrach tłoka lub odcisku; 7) sposób wykonania tłoka orazjego
odcisku; 8) formuła korroboracyj na; 9) wzmianki o opisach oraz reprodukcjach pieczęci; 10) ramy chronologiczne wykorzystywanych w kancelarii cechowej pieczęci z
uwzględnieniem treści wysyłanej korespondencji i wystawianych dokumentów.

Cech bednarzy
Nr l

**
l. Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w roku 1862.
3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1002, k. 49 v.*, 50**.

4. ODER O [BITN]ER OSIGeL OVON OSCHW(I)eB(VSSHN) 88
Napis majuskułą w otoku, w obwódce ciągłej (jakby na wstędze), wyrazy
oddzielono figurami geometrycznymi w kształcie trapezu. Litera e przypomina
dużą literę

S.

S. W polu pieczęci na tarczy późnorenesansowej cyrkiel, w jego rozwarciu
pobijak bednarski, po obu stronach tarczy rozetki w kształcie guzów. Na zewnątrz
wokół otoku z napisem koliste, cienkie obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk 0 27 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
10. Pieczęcie uwierzytelniają listy wydane w 1862 roku (16 sierpnia) po wprowadzeniu nowych statutów 89 .
88 Uszkodzenie legendy nie pozwala na jej dokładne odczytanie. Wydaje
wyrazie BITNER jest miejsce na jeszcze jedną literę .
8
'' APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1002, k. 49-49 v., 50.
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Cech kapeluszników

Nr2

M.

Fot. za: B. Marcisz, Cechowe pieczęcie i tłoki
2002, s. 58, nr 108.

pieczętne,

[w:) Zabytki cechów

śląskich,

red.

Korże l-Kwaśna, Wrocław

l. Pieczęć urzędowa cechu .
3. Oryg.: Muzeum Narodowe we

Wrocław i u,

bez numeru inwentarzowego.

4. o DER o GESELLEN o SIGEL o IN o SCHWI(E)B(U)S(S)EN
Napis majuskułą w otoku, w podwójnej obwódce ciągłej. Początek legendy
rozpoczyna się dwoma obręczami w pion, kolejne wyrazy oddzielone pojedynczymi obręczami.
S. W polu pieczęci na kartuszu barokowym dwa skrzyżowane smyki gręplar
skie, między nimi dwa skrzyżowane pobijaki do ugniatania filcu. Na zewnątrz
wokół otoku z napisem koliste, grube obrzeże wieńcowe.
6. Odcisk 0 35 mm .
7. Odcisk w laku czerwonym.
9. Opis, repr.: B. Marcisz, Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne, [w:] Zabytki cech6w
.(/qskich, red . M. Korżel-Kwaśna, Wrocław 2002, s. 58, nr 108.
Cech krawców l

Nr3

L Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w łatach: 1728, 1791,
1792.
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3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 997, k. 16, 998, k. 46*, 54 v.

4. *DAS (CE)WERCK*DER*S(CH)NEI*DER
w otoku, w podwójnej obwódce ciągłej wewnętrznej grubej
oraz zew nętrznej cienkiej. Legenda rozpoczyna się od rozetki, kolejne wyrazy
oddzielono gwiazdkami. W polu pieczęci nazwa miejscowa, litera N w lustrzanym
odbiciu:
Napis

majuskułą

S(CHWIEB)V(SSE)N
S. W polu pieczęci na tarczy wczesnorenesansowej szeroko rozwarte nożyce
krawieckie zwrócone ostrzami do góry, między ostrzami oraz po bokach nożyc
rozetki. Powyżej tarczy inicjały . Na zewnątrz wokół otoku z napisem koliste,
grube obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk 0 26 111111.
7. Odcisk przez papier na podkładzie z wosku czerwonego 90 oraz w laku
czerwo nym.
8. [ ... ] daj] S ich dieses ais o wahrhafttig befinde, wirdt hiennit zmtter Vnsere(m) gewercks
h msigel, und gewdhnl(icher) uutterschrieftt Attestiret91 •
10. Pieczęć uwierzyte lnia dokument z 3 grudnia 1728 roku wystawiony przez
starszych cechowych, a zaw ieraj ący spis wsi w obrębie mili od miasta Świebodzina,
w których z najduje się 51 fuszerów krawieckich 92 oraz dokumenty wystawione
przez kamerariusza (członka rady miejskiej) oraz asesora cechowego w jednej
osob ie w 1791 roku (22 marca) oraz w 1792 roku (l S listopada), w których zajmuje
się sp rawą przyjęcia poza miejscowych krawców (Landschneider) do cechu 93 .
Cech krawców 11

Nr4

*
90

**

Ibidem, sygn. 997, k. 16.
Ibidem, k. 16.
n Ibidem.
9
.1 Ibidem, sygn. 998, k. 46, sygn. 997, k. 54-54 v.
91
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L Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w latach: 1830, 1857,
1858, 186L
3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 984, po k. 28 koperta 2*, po k. 76
koperta 2, po k. 86 koperta 3, po k. 110 koperta 9**.
4. DER GEWERCK Z[U] SCH[W]IEBUS * DES SCH[NEIDER]
Napis majuskułą w otoku, w obwódce wewnętrznej ciągłej oraz zewnętrznej
wieńcowej, wyrazy oddzielono rozetką. W polu pieczęci data: 1799.
S. W polu pieczęci na podstawie dwa wspięte lwy trzymają rozwarte nożyce
zwieńczone koroną. Poniżej podstawy data.
6. Odcisk 0 32 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
l O. Pieczęć zamykała listy skierowane do magistratu: w 1830 roku (21lutego)
przez starszego i podstarszego wraz z innymi mistrzami i komisarzem z prośbą o
wyjaśnienie, dlaczego ich starszy ma złożyć wcześniej urząd i podanie im liczby
pozamiejscowych krawców znajdujących się w powiecie 94 . Drugi zachowany odcisk owej pieczęci został odciśnięty na liście z 1857 roku (17lutego) wystawionym
przez komisarza z prośbą o zatwierdzenie nowego starszego wybranego na zebraniu kwartalnym 95 . Kolejne odciski znane są już z dokumenrów wystawionych po
wprowadzeniu nowego statutu z 1858 roku 96 oraz z 1861 roku 97 .
Cech

młynarzy

Nr S

L Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w latach: 1818, 1824, 1825,
1830, 1832, 1834-1837.
94

Ibidem, sygn. 984, k. 22.
/bidem, k. 75-75 v.
96
Ibidem, k. 82.
97
Ibidem, k. 89-89 v. Data dzienna 12 II została naniesiona przez odbiorcę w prawym
górnym rogu.
95
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3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ , sygn. 1010, k. 9, 22, 23, 48*, 60, 72, 81, 86,
po k. 99 koperta 4, 102
4. *SlEG EL DAS. GEWERCK D(l!.R) MULLER Z( U) SCHWI(E)BUS

1782
Napis majuskułą w otoku, początek legendy rozpoczyna się gwiazdką, po
wyrazach DER i ZU kropki na oznaczenie skrótu.
S. W polu pieczęci na podstawie dwa wspięte lwy jedną łapą trzymają pół zęba
tego koła młyńskiego, nad którym kątownica skrzyżowana z cyrklem, a drugą łapą
trzy mają koronę. Na zewnątrz otoku z napisem koliste grube obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk 0 31 ,S mm.
7. Odcisk w laku czerwonym oraz w czarnym tuszu.
10. Pieczęć odciśnięta na zawiadomieniach (Circulair) wystawionych przez
starszych cechowych oraz komisarzy cechu dotyczących z ebrań kwartalnych odbywających się w gospodzie cechowej w łatach: 1818 (24 maja) 98 , 1824 (8 czerwca) 99 ,
182S (20 maja) 100 , 1830 (S czerwca) 101 , 1832 (28 maja) 102 , 1834 (13 maja) 103 , 183S (26
maja) 10 \ 1836 (28 maja) 105 , 1837 (23 maja) 106 • Pieczęć zamykała także list z 1837
roku (27 czerwca) skierowany do magistratu w Świebodzinie przez starszego cechu
z dwoma innymi majstrami z listą kandydatów na starszego cechu 107•
Cech murarzy
Nr6

9

~

Ibidem , sygn . 1010, k. 9
Ibidem, k. 22.
100
Ibidem , k. 23 .
10 1
Ibidem, k. 48.
102
Ibidem, k. 60.
103
l bidem, k. 72.
104
Ibidem, k. 81.
105
Ibidem , k. 86. Pieczęć od c iśnięta w tuszu .
106
Ibidem, k. l 02 . Pieczęć odciśnięta w tuszu.
107
Ibidem, k. 96.

'J<J
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L Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w roku 1827.
3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn . 1005, po k. 24 koperta 4.

4. [... ] GEWERCKS SIEG[EL] [... ]
Napis majuskułą w otoku w podwójnej obwódce ciągłej .
S. W polu pieczęci pion murarski umieszczony w środku skrzyżowanego cyrkla
z kątownicą nastawną, ramiona cyrkla krzyżują się z młotkiem oraz kielnią.
6. Odcisk 0 30 mm.
7. Odcisk przez kartę na podkładzie z czerwonego laku.
10. Pieczęć zamykała list z 1827 roku (11 marca) skierowany do magistratu
w Świebodzinie przez mistrzów murarskich prezentujących dwóch kandydatów
na urząd starszego oraz podstarszego celem wyboru oraz zatwierdzenia przez
magistrat 108 •
Cech piekarzy
Nr7

L Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w latach: 1858, 1859,
1861, 1892.
3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1011, k. 48 v., 52 v., po k. 61 koperta
3, po k. 95 koperta S, APZG, Cech piekarzy, sygn. l 0*.

4. [... ] [IN]SI[GEL] [... ] BECKER • Z[U]• SCH[Wl(E)B]V[S](SEN)
Napis majuskułą w otoku, w podwójnej obwódce ciągłej.
S. W polu pieczęci na kartuszu barokowym precel zwieńczony koroną. Na
zewnątrz wokół otoku z napisem obrzeżenie wewnętrzne złożone z koralików(?)
oraz zewnętrzne koliste obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk 0 30 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
10. Pieczęć zamykała listy skierowane przez majstrów do magistratu w Świebo108

Ibidem, sygn. 1005, k. 19.
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dzinie w 1858 roku (18 października) z prośbą o przesunięcie terminu omówienia
nowego statutu na kolejne zebranie kwartalne mające się odbyć w następnym
roku 109 oraz list z tego roku (3 grudnia) z informacją na temat sprzedaży m.in.
starych n aczyń szklanych i metalowych (a/te lnventarien Stiicke) 110 • Pieczęć była
stosowana również po wprowadzeniu nowych statutów jako środek zamknięcia
listów w 1859 roku (15 kwietnia) 111 oraz w 1861 roku (22 kwietnia) 112 , a także na
św iadectwie wyzwolenia na czeladnika z 1892 roku (2 października) 113 .
Cech rzeźników
Nr S

l. Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w latach: 1813, 1815,
1818, 1819, 1821, 1824.
3. Oryg.: APZG, Cech rzeźnik6w, sygn. 24 D, 25 0*-380 114 , M. Reg. w Świe
bodzinie, pod numerem inwentarza MRŚ l-818.

4. • DER • FLEISCHER • SIGEL • VON • SC(H)WI(E)BVS(S)EN
w otoku, w podwójnej obwódce liniowej oraz zewnętrznej
wieńcowej. Początek lege ndy oraz kolejne wyrazy oddzielono guzami. Litery H
i E w wyrazie FLEISCHER zapisane w ligaturze.
S. W polu pieczęci na kartuszu (?) barokowym skrzyżowany topór z nożem
rze ź nickim, po prawej stron ie nóż, a po lewej niezidentyfikowane narzędzie. Na
zew nątrz wokół otoku z napisem koliste, grube obrzeżenie wieńcowe .
6. Odcisk 0 32 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
Napis

majuskułą

109

lbidem, sygn. 1011 , k. 47.
Ibidem, k. 51-52.
111
Ibidem, k. 57.
11 2
Ibidem, k. 79.
113
APZG , Cech piekarzy ... , sygn. l D.
114
Poza dokumentem z sygn. 27 D. Odciśnięta

110

tam że pieczęć została wycięta.
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8. [... ] wir ertheilen ihm daher diesen Lehrbrief unter unserm Gewerkssie-

geP15.
10. Pieczęć uwierzytelnia lisry wyzwolenia na czeladnika (Lehr Brie}) oraz dokumenty poświadczające umiejętności wykonywania zawodu (Fiihigkeits-Zeugni}J)
wystawione przez starszych cechu oraz przez komisarza cechowego z lat 1813
(17 marca) 11 6 , 1815 (21łutego) 11 7 , 1818 (19 łutego) 118 , 1819 (8 marca) 11 9, 1821 (14
marca) 120 , 1824 (17 marca) 12 1•
Cech sukienników
Nr9

**
*
l. Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu w łatach: 1831-1832.
3. Oryg.: APW, Cech sukiennik6w, sygn. 48, APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1366,
po Ie 169 koperta 3, k. 175 v. *,po k. 180 koperta 4**.
4. * DAS : GEW[E]RCK: D(ER): TU[CHM](ACHER): Z(U) [:]

[SC]HWIEB[U)S 1782
Napis majuskułą w otoku, w podwójnej obwódce ciągłej wewnętrznej cienkiej
oraz zewnętrznej grubej, napis rozpoczyna się rozetką, kolejne wyrazy oddzielono
dwoma guzami w pion.
S. W polu pieczęci na podsrawie dwa wspięte lwy trzymają tarczę renesansową,
na której nożyce postrzygackie, tarcza zwieńczona koroną.
6. Odcisk 0 34 mm.
11 5 Powyższa formuła umies zczona została na wszystkich
czeladn ika.
11 6
APZG, Cech rzeźników ... , sygn. 24 D, 25 D.
117
Ibidem, sygn. 26 D, 27 D.
11 8
Ibidem , sygn. 27 D-32 D
119
Ibidem, sygn. 33 D-36 D.
120
Ibidem, sygn. 37 D.
121
Ibidem, sygn. 38 D . List wyzwolin napisany ręcznie.

~wiadectwach

wyzwolin na
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7. Odcisk w laku czerwonym.
9. Literatura i repr.: W. Strzyżewski, Pieczęciecech6w rzemieślniczych Środkowego
Nadodrza (XVI-XIX wiek), Zielona Góra 1984 [praca niepublikowana], s. XXVIIXXVIII, nr 56.
Wzmianka: idem, Zabytki sfragistyczne i hemldyczneŚwiebodzina i okolic, [w:] 700
latŚwiebodzina, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2002, s. 67 . W opisie podano, że
trzymacze stoją na beli sukna.
10. Pierwszy znany odcisk pochodzi z listu wyzwolenia na czeladnika z 1800
roku (24 czerwca) 122 • Kolejne pieczęcie zamykały listy skierowane do magistratu w
Świebodzinie przez starszych cechu wraz z komisarzem cechowym: w 1831 roku (13
maja), w którym na podstawie rozporządzenia departamentu ekonomii Ministerstwa Wojny udzielili informacji na temat stanu cechu i zdolności produkcyjnych 123 .
Kolejny list z 1832 roku (8 lutego) informuje w sprawie sporów z magistratem o
przepisy w kwestii zatwierdzania uchwał cechowych 124 • Pieczęć uwierzytelnia
również kopię listu, którą potwierdzili starsi cechowi wraz z komisarzem w 1832
roku (7 lutego) 125 •
Cech zbiorowy
Nr10

rzemiosł

metalowych

l. Pieczęć urzędowa cechu, potwierdzona w użyciu: 1833.
3. Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 983, po k. 18, koperta 2.
4. [ ... ] SCH(LOSSE)R UHRMACHE[R] // ZU SCHWIEBUS [... ]
Napis majuskułą w dwóch liniach w podwójnej obwódce ciągłej.
W pol u pieczęci data 17 l 82.
S. W polu tłoka na tarczy renesansowej dzielonej w krzyż z zębatym kołem

122

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Materiały luźne, Cech sukietmik6w, sygn. 48.
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1366, k. 166-166 v.
124
Ibidem, k. 174-174 v.
125
/bidem, k. 175-175 V.
123
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do zegara pośrodku: w polu pierwszym podkowa zwrócona barkiem do góry, w
polu drugim pistolet. Po bokach tarczy data 126•
6. Odcisk 0 około 30 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
10. Pieczęć zamykała list z 1833 roku (28 lutego) skierowany do magistratu
przez komisarza cechowego w sprawie zapłaty zaległych należności za sprawowanie
obowiązków, m.in. za wystawianie świadectw posiadania kwalifikacji zawodowych
(Fdhigkeitszeugnisse), a także ponaglenia cechu w sprawie zaległych świadczeń do
kasy kamery 127 •
Cech zbiorowy rzemiosł różnych
Nr11

l. Pieczęć urzędowa cechu.
2. M. Reg. w Świebodzinie, pod numerem inwentarza MRŚ l-720.

4. GEWERK SIEGEL ZU SCHWIEBUS
Napis majuskułą w otoku.
W polu pieczęci data 1739.
S. Na awersie tłoka koło o dwunastu promieniach, obok but z zawiniętym
nosem, poniżej data, u dołu czółenko tkackie (?). Na zewnątrz wokół otoku z
napisem koliste grube obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk 0 37 mm.
7. Płytka tłoka wykonana z mosiądzu(?), z małym uchwytem do mocowania
rękojeści.

Znaczne uszkodzenie pieczęci uniem ożliwia pełną analizę ikonografie·
tego cechu wymienia się również tylko kowali i ślusarzy . Zob. ko'
127
APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 983, k. 17.
126

dotycz ącym
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Aneks
Pieczęcie

na dokumencie browarników

cechowe
świebodzińskich

z 1734 roku*

Oryg.: APZG, Wilkowo, AMŚ, sygn. 1351, k. 62-62 v.
R eg. Piec zęć uwierzytelnia dokument z 1734 roku (12 kwietnia) wystawiony przez
browarników: Emu Eisten unrl gesambte Brau Comnum w sprawie d z ierżawy dziedzicowi
Hansowi Heinrichowi von Sri se n karcz my w jeziorach na 90 lat za 200 talarów Rzeszy.
Wspomnieli te ż o braku funduszy na zak up panwi (Braupfmme).
Formuła koroboracyj na: Z u des/o mehrer bekrdftigung ho ben Wir Siimbtl(iches) B mu
eigme solches LIIt/er Vorgedmd.·tm Pet/schajten u nr/ eigett hdndigen tm!erschriftett hiennil wohlwissentlich tmd wohlbeddchtig Allesliren wollen.
Wzmianki: S.G. Knispel , Ceschirhte der Stad! Schwiebus von ihrem Urspnmg an bis auf
dos Jah r l 763, Zi:dlichau [1765], s. Ż96, F.A. Zimmermann , Beytrdge zur Beschreibtmg von
Schlesien, t. l O, Brieg 1791, s. 523.
Uwag i. D o kument został opieczętowany 19 pieczęciami (oraz podpisami), w tym
trzynastoma należącymi do mistrzów cechowych i sześcioma do mieszczan .

Nr1
l . Pi eczęć mieszczańska, tłoka użył C as pa r Hoffman n 128
Nr2

l.

Pieczęć

osob ista mistrza cechu kuśnierz y (?) i starszego browarników, właściciel

tł o ka Martin Liebish 12'1, pieczę ć potwierdzona w użyciu w roku 1734.

4. Na pi s w otok u ni eczy tcln y:
M( at1in) L(iebish)
Inicjały m aju s kul ą w polu pieczęc i 130 .

* Picczęcie podano według kolejności opieczętowania dokumentu, uw zględniając dla więk
szej przejrzystości pieczęcie mieszczańskie. Kolejne pozycje przy opisie zachowano tak jak przy
inwe ntarzu. Powyższy dokument zos tał opieczętowa n y przez browarników, którzy, posiadając
odpowiedni kapitał, za licza li s ię w tym czasie zapewne do najbogatszych obywateli miasta.
12
R Pi eczęć rozpoczyna lewą kolumnę odcisków i podpisów. W przypadkach wątpliwości
zw iązanych z identyfikacjq właściciela tłoka podano tylko osobę, która uży ła piec zęc i.
12
'J Występuje jako rajca miejski w latac h 1742-1743 oraz jako prowi zo r kościelny (Kirchenvorsteher). Zob . G. Z er n d t, op. cit., t. II l, s. 450, 45 1, 456-458, 460. Poni żej tej oso by zapisano:
Brau Eltestm. Drugim ze sta rszyc h browarników mogla być jedna z osób, która odcisnęła swoj ą
pieczęć powyżej lub poniżej pieczęci Martina Liebischa. Zob. numery l i 3.
130
Próba rekonsrrukcji legendy na podstawie podpisu wła ścic iela tłoka.
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5. W polu pieczęci ptak 131 , nad nim
grube obrzeżenie ciągle.
6. Odcisk owalny 17 X 15 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.

inicjały .

113
Na zewnątrz otoku z napisem pojedyncze,

Nr3
l. Pieczęć mieszczańska, właściciel tłoka Georg Anton Richter m.

Nr4
l . Pieczęć mieszczai1ska, właściciel tłoka Johan Chr(istoph) Balckei3J.

Nr S

l. Pieczęć osobista mistrza cechu rze ź ników , właściciel tłoka Mahtes Scholtze, pieczęć
potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. M(AH) l T(ES) l S (CHOLTZE)
Ini cja ły majuskulą w polu pieczęci, litera T między rogami wolu 134 •
S. W polu pieczęci głowa wolu wkomponowana między dwa skrzyżowane topory, pod
nimi nieokreślony przedmiot, między rogami wolu inicjały. Na zewnątrz pola pojedyncze,
grube obrzeżenie sznurowe.
6. Odcisk owalny 17 x 16 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym .

Nr6

Znaczne uszkodzenie pieczęci uniemożliwia analizę wizerunku napieczętnego. Wizejest jednym z najbardziej charakterystycznych dla cechu kuśnierzy.
132
Poniżej swój podpis z ł ożył Samuel Kirschstein, starszy cechu sukienników oraz rajca
przed 1740 r. Zob. G. Z er n d t, op. cit., t. l l, s. 421.
1.n Występuje jako rajca na początku lat 40. XVIII w. Był także kupcem. Zob. G. Z e r n d t,
op. cit., t. III, s. 455, 460.
134
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
131
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Sammuel Hiersekorn,

4. S(AMMUEL) l H(!ERSE) l K(ORN),
Ini cj a ł y majuskulą

w polu pieczęci, litera H między rogam i wolu 135 .
S W polu pieczę c i g łowa wolu wkomponowana między dwa skrzyżowane topory,
między rogami wołu inicjały . Na zew nątrz pola pojedyncze, grube obrzeżenie ciągłe.
6. Odcisk ośmioboczny, wielkość przekątnych 13 X 12 mm .
7. Odcisk w laku czerwonym.
Nr7

l.

Pieczęć

pieczęć

osobista mistrza cechu garncarzy(?), właściciel
potwierdzona w użyciu w roku 1734.

tłoka

Jobann George Pfund,

4. (JO)H(ANN) G(EORGE) P(FUND)
Inicjały majuskulą w polu pie częc i 136 .
S. W polu pieczęci dwa dzbany z pojedynczymi kwiatami, pomiędzy którymi jeden
kwiat lu ze m, po bokach dzbanów dwie rozetki , nad nimi inicjały. Na ze wnątrz pola pojedyncze, cienkie obrzeżenie ciągle.
6. Odcisk ośmioboczny, wielkość przekątnych 13 x 12 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
Nr S

Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka. Istnieje jednak
mozliwość rekonstrukcji imienia także w brzmieniu Hans.
135
136

Pieczęcie a:dwwe mimffl Świebodzinrt (XVI-XIX wiek)

liS

J. Pieczęć osobista mistrza cechu sukienników (?) 137, właściciel cłoka Gotcfried Balcke,
potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. G(017)F(R!ED) B(ALCKE)
Inicjały majuskulą w polu pieczęci 1 38
S. W polu pieczęci dwa sk rzyżowane smyki gręplarskie otoczone ornamentami roślinnymi, pomiędzy którymi nieokreślone narzędzie, nad nimi inicjały. Na zewnątrz pola
podwójne obrzeżenie, cienkie wewnętrzne i grube zewnętrzne ciągle.
6. Odcisk ośmioboczny, wielkość przekątnych 12 x 13 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
pieczęć

Nr9

l. Pieczęć osobista mistrza cechu złotników, właściciel cłoka Samue l Konig, pieczęć
potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. [S](omuel) K(onig)
Inicjały majuskulą w polu pieczęci 139 .
S. W polu pieczęci puszka na komunikanty, nad nią inicjały. Na zewnątrz pola podwójne ob rzeżenie, cienkie wew nętrzne i grube zewnęt rzne ciąg le .
6. Odcisk ośmioboczny, wielkość przekątnych 11 x lO mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.

Nr lO
l.

Pieczęć

mieszcza11ska, tłoka użył Samuel Vetter 140 .

Nr11

m Narzędzia występujące w polu pieczęci przypominają smyki gręplarskie używane
przez sukienn ików. Jednakże budowa owych narzędzi nie pozwala definitywnie stwierdzić,
czy pełniły tę funkcję .
138
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
139
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka .
140
Pieczęć rozpoczyna prawą kolumnę odcisków i podpisów.
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l. Pieczęć osobista mistrza cechu ślusarzy 141 , potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. Anepigraf.
S. W polu pieczęci w otoku perełkowym klucz piórem w lewo, wokół ornamenty
roślinne.

6. Odcisk 0 18 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
Nr12

l.

Pieczęć

mieszczariska,

tłoka użył

Christoff Lademan n.

Nr13

osobista mistrza cechu rzeźników, właściciel tłoka Michael Lanckisth,
potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. M(ichael) L(anckisth)
Inicjały majuskulą w polu pieczęci 142 •
5. W polu pieczęci dwa skrzyżowane topory rzeźnickie, nad nimi inicjały. Poniżej
osełka do ostrzenia noży (?) .
6. Odcisk 0 12 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.

l.

Pieczęć

pieczęć

Nr14

14 1

142

pieczęci złożono

trzy podpisy: Balizer S chaden
Andreas ShOberped (?)
Christoph Hippe
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela

Obok

tłoka.
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l. Pi eczęć osobista mistrza cechu postrzygaczy, właś c i c iel tłoka Friedrich Kohler 143 ,
potwierdzona w u życi u w roku 1734.

4. F (riec!Tich) K(oltler)
Ini cj a ł y maju s kułą

w polu piecz ęci 144 •
S. W polu pi eczęci dwa wspięte lwy trzymają nożyce postrzygackie zwieńczone
nad ni ą ini cja ły. Na ze wnątrz pola pojedyncze, grube obrzeże nie sznurowe .
6. Odcisk owalny 16 x l S mm.
7. Odcisk w laku czerwonym .

k oroną ,

Nr15
l. Pieczęć osobista mi strza niezidentyfikowanego cechu,
Ku be.
6. Odci sk 0 16 mm.
7. Odcisk w laku cze rw onym.

właściciel tł o k a

Andreas

Nr16
l . Piec zęć mies zczańs ka, właściciel tł oka Johannes Matthias Ambrosius 145

Nr17

l . Piec z ęć osob ista mistrza cechu rzeźników, właściciel tłoka Jobann We nze t Kumze,
potwi e rdzon a w u życi u w roku 1734.
4. [J(OHA NNWENTZEL) ) l [K)(U)N(TZE)
Inicjały majuskułą w polu pieczęci 14 6 •
S. W polu pieczęci baranek, nad którym dwie rozetki oraz inicjały, powy żej korona, a po
bokach ornamenty roślinne. Na zew nątrz pola pojedyncze, cienkie obrzeżenie ciągłe 147 •
6. Odcisk owaln y około 17 x l S mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.

pieczęć

143
Postrzygacz i kupiec, zma rł w 1759 r. Zob. G. Z e r n d t, op. cit., t. II , s. 426, t. III ,
s. 455; S.G . K n i s p e l, Geschich/e der Stad! Schwiebus von ihrem Ursprung an bis auf das Jahr 1763,
Zi.illichau [1765), s. 305-306.
144
Próba rekonstrukcji lege ndy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
145
Poni żej swój podpis złoży ł Christian Lange.
14 6
Próba rekonstrukcji lege ndy na podstawie podpisu wła śc i c iela tłoka.
14 7
Uszkodzenie pieczęci uniemożliwia pełną interpretację ikonografic z ną .
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Nr18

osobista mistrza cechu rzeźników, właściciel tłoka Hans Ch ristoph Hanfeld,
potwierdzona w użyciu w roku 1734 148 •
4. [H(ANjJ)] l H(A)N(FELDJ)
Inicjały majuskulą w polu pieczęci 149 •
S. W polu pieczęci baranek wspięty w prawo, za nim topór, powyżej inicja ły oraz korona.
Po bokach ornamenty roślinne. Na zewnątrz pola pojedyncze, grub e ob rzeżenie ciągle.
6. Odcisk owalny około 18 X 15 mm.
7. Odcisk w laku czerwonym.
l.

Pieczęć

pieczęć

Nr19

l. Pieczęć osobista mistrza cechu sukienników(?), właściciel tłoka Hans Friederich
Ambrosius, pieczęć potwierdzona w użyciu w roku 1734.
4. [H](A)N(B) A(MBROSIUS)
Inicjały majuskułą w polu pieczęci 150
5. W polu pieczęci dwa sk rzyżowane smyki gręplarskie, pomiędzy którymi niezidentyfikowane narzędzie, powyżej inicjały, po bokach szczotki sukiennicze. Na zewną trz pola
pojedyncze, cienkie obrzeżenie ciągle.

Poniżej pieczęci swój podpis złożył Hanl3 Drapes.
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
150
Próba rekonstrukcji legendy na podstawie podpisu właściciela tłoka.
148

149

Pieczęcie cechowe mias/a Świebodz i11fl (XVI-XIX wid')

6. Odcisk ośmioboczny, wielkość
7. Odcisk w laku czerwonym.
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DIE ZUNFTSIEGEL
DER STAOT SCHWIEBUS (16.-19. JH.)
Zusammenfassung
Im oben genanten Artikel versuchte man die ikonographische Analise der Petschaften und
Legende darzusteł len, weil das immer die Grundlage fLir die lnterpretation des Gesamtbildes
ist. Oie Recherche in Archiwum Pań s twowe w Zielonej Górze Oddział w Wilkawie gaben viele
neue Erfindungen betreffs die Amtssiegel, die wir den Innungsmeistern und den Geschworenen
zuschreiben. Oas Siegel ist immer eine Quelle zur wirtschaftlichen Geschich te e i ner Stad t und
der Zlinfte, flihrt zu genauer Forschungen ihrer Struktur. Ourch genaue Analise des Siegels
konnen wir die Vermogensniveau der bestimmten Korporationen und ihre Rolle im Leben der
Stad t Świebodzin (Schwiebus) feststellen . Oie realistische Elemente lassen viele Informationen
li ber die Werkze uge kennen, die bis he u te nich t mehr vorhanden sind. Sehr knapp ist die Zahl
der Bezlige au f die religiose und stadtische Symbolik. Nich t selten waren die Petschaftsbildnisse
mit den heraldischen Renaissanceelementen beziert, vor allem mit den ad eligen Wappenschildern. Trotzt der Kulturwechsel waren sie noch im 19. jh. vorhanden So wurde auch moglich,
dass ma n he u te den Einfluss der Kulturwandela uf die Bildform des Siegels erforschen kann, die
ma n Ofter anderte ais den Randtext. In allen Fallen wurden sie a uf Deutsch verewigt mit sehr
wenigen AbkLirzungen. Man soli auch i"lberlegen , ob die Bildnisform gezie! t gemach t warden
war, indem man die Fremdvorbilder kopierte, oderob alles zufallig- ohne bestimmte Ziele
zu verfolgen - geschah. Hochst interessam bleibt, wie weit die kleinen stadtischen Zentren
au f die allgemeinen europaischen Einfllisse reagierten . Wie man sieht, die Zunftpetschaften
bereich e rn das Wissen li ber die Geschich te der einzelnen Stad te und sollen immer mehr von
den Historiker, die sich mit dem Regionalismus beschaftigen, benutzt werden.
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STUDIA ZACHODNIE 8
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Jarosław Kuczer

WSPÓŁDZIAŁANIE SZLACHTY PROTESTANCKIEJ
KSIĘSTWA GŁOGOWSKIEGO W OBRONIE WYZNANIA

W XVIII NA POCZĄTKU XVIII WIEKU

R

elacje szlachty z oficjalnym nurtem religijnym cesarstw habsburskiego w XVII
wieku były pochodną poparcia przez nią reformacji w okresie poprzedzającym
deklaracje potrydenckie. Reformacja na Śląsku dość szybko została poparta przez
szlachtę we własnych majątkach, czemu sprzyjało rozdrobnienie księstw, tzw.
Kleinstaaterei. Księstwa dziedziczne, a głównie głogowskie i świdnicko-jaworski,
były jaskrawym przykładem, iż przenikała ona "od dołu", nie stając się "religią
państwa", lecz jego mieszkańców. To właśnie szlachta wraz z mieszczaństwem inicjowała proces, który miał następnie zaważyć na relacjach społecznych Śląska przez
z górą dwa wieki. Ten z kolei stanowiła swoista interpretacja myśli Marcina Lutra,
szeroko rozumianej problematyki obowiązków władzy cywilnej z Listu do szlachty
chrześcijańskiej narodu niemieckiego, czytanego zapewne i w księstwie głogowskim 1•
W efekcie trudno było się spodziewać, by rekatolizacyjna polityka władz w XVII
i XVIII wieku spotkała się z przyzwoleniem szlachty, która nie tylko nie dała się
zepchnąć na margines polityki religijnej, ale i dążyła do zinstytucjonalizowania
swych działań w ramach administracji stanowej księstwa głogowskiego.
Opowiedzenie się części szlachty głogowskiej po stronie nowego prądu religijnego było widoczne już w pierwszych latach XVI wieku. Wskazują na to liczne
przykłady z życia poszczególnych rodów szlacheckich. Wzmiankować należy
głównie Rechenbergów w weichbildzie kożuchowskim 2 , Kittlitzów ze Świdnicy i
Bojadei oraz Burgsdorfów z Przytoku w weichbildzie zielonogórskim\ Kittlitzów z

1
J,M. T o d d, Marcin Luter, Warszawa 1970, s. 235; J. D e l u m e a u, Refonny chrześcijaństwa
w XVI i XVII w. Narodziny i rozwój refonny protestanckiej, Warszawa 1986, s. 49-50.

z O znajomości i korespondencji Lutra z Johannem von Rechenberg dotyczącej rozwoju
lurteranizmu w Kożuchowie : Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, insbesondcre zu Brcs/au,
"Schriften des Verins fUr Reformationsgechichte" 1887, nr S, s. 69-72; G. J ok i s c h, Geschich/e
der Stadt Neustiidtel, Glogau 1866, s. 59; M. E f f n e r, Geschich/e der katho/ischen Pfarrei Gronberg
in Niederschlesien von ihrer Griindung bis zum Jahr 1840, GrUnberg, s. 84-91.
3
O. FrU h b u s, Geschich/e der Parochie Prittag, GrUnberg 1841, s. 73; A. For ster, Ge-

schicht/iches von den Dorfern des Griinberger Kreises. Aus den besten vorhandene11 Quel/en und eigener
Beobachtung und Erfahrung zusammengestellte Erinnerungsbilder, GrUnberg 1905, s. 163, 221;
O. W o l f f, Geschich/e der evange/ischen Stad!- und Landgemeindc Griinberg in Nicderschlesien von
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Rudawicy i Nowej Koperniw weichbildzie szprotawskim\ Schonaich6w po 1561
roku na terenie dawnego weichbildu bytomskiego w Polkowicach i Szprotawie 5 ,
Stentschów i Knobelsdorff6w w weichbildzie świebodzińskim 6 , borggrafów von
Dohna z weichbildu górowskiego 7 i Kottwitz6w na terenie enklawy chobieńskiej
pozostających pod silnym wpływem Fryderyka II legnickiego 8 • W weichbildzie
głogowskim luteranizm poparła szlachta Jerzmanowej, Grębocic, Wilkowa, a
zwłaszcza rodziny von Loo!3 na Szymocinie, von Berge - właściciele Żukowie i
Kłody oraz von Kreckwitz na Jakubowie 9 • To właśnie miasto i wieś szlachecka
stały się centrum szerzenia konfesji luterańskiej, która była tam widoczna już w
latach 20. XVI wieku.
jeśli z pewną ostrożnością przyjmiemy informację podaną przez S.]. Ehrhardta

den Zeiten der Refannarion bis zum ersten schlesischen Frieden 1742, Grlinberg 1841, s. 333-334;
M. E f f n e r, op. cit., s. 75.
4
F. M a t u s z ki e w i c z, Ceschichte der Stad! Sprottau, Sprottau 1903, s. 69.
5 L. M a e n n e r, Prinz Heinrilh zu Schanaich-Carolath. E in parlamentarisches Leben der wilhelminislhen Zeit( 1852-1920), Stuttgart-Berlin 1931, s. 14; Schonaichowie przeszli na kalwinizm
w latach 1564-1568 lub w roku 1582: W. B ar t h, Die Familie von Schonaich und die Reformation,
Beuthen 1891, s. 23; F. L u c a e, Schlesiens curiose Denkwiirdigkeiten odevollkommene Chronika von
Ober- und Nieder-Schlesien ... , t. 2, Francfurtam l\1ayn 1689, t. 2, s. 324-325.
6
F. L u c a e, op. cit., s. 322; G. Z er n d t, Ceschithtevon Stadfund Kreis Schwiebus, Schwiebus
1909, s. 204-205; H. B er t h o l d, Ceschichteder Kirche zu Schwiebusvon1537-1750, Barmen [b.r.w.],
s. 8-9;]. S p l i t t g e r b e r, Die Cegenrefornation in Kreise Schwiebus, Neuruppin 1913, s. 10.
7
Z i o ł e ck i, CeschichtederStadtCuhrau 1300-1900, Guhraul900, s. 48-55; CeschichtederStadt
und evangelisthen Kirchengemeinde Herrstadt Cuhrau, hrsg. K. Raebiger, Herrstadt 1908, s. 88.

By pozostać w dobrych stosunkach z kolegiatą, Kottwitze oddali jej prebendę w jednym
ziemi w Chobieni: Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APW), Berrschaft Koben,
Rep. 133, sygn. 21, 23, 23a i 24; M.J. F i b i g er, Das in Schlesien gewaltthiitig eingegriffene Luthertum, t. 2, Breslau 1723, s. 207; J. H e y n e, Cedriingte Uebersicht der Kirchengeschichte von Koben an
der Gder im Steinauer Kreise (Ein Beitrag zur schlesischen Diocesan- und Kirchengeschichte), Koben
1852, s. 20-22; B. G. Re i l s, Pastors und Superintendenten zu Koben, Denkschriframfiinfzigiiihrigen
Kirchen=lubelfeste, Glogau 1819; W. Ts c h i e rs i g, CeschichtederStadtKobena. 0., t. l, Koben
a. O. 1928, s. 52.
9
Rodzinie von Bergezłożył wizytę sam Melanchton i spotykając się z okoliczną szlachtą:
G. For s t er, M.]. A x t, Annaleela Freystadiensia oder Freystiidtische Chronika theils aus denen in
8

łanie

vielen Jahren gesammelten Miscelianeis /. . .} thei/s aus unterschiednen Archiven und giittigem Beytriige
vieler Gonnerund Freunde in nachstehender Ordnung gebracht, Lissa 1751, s. 152; ].K. K e l l er,
Joachim v. Berge und seine Stiftungen. E in wichtiger Beitrag zur Ceschichte Schlesiens, Glogau 1834;
S.]. E h r h a r d t, Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Liegnitz 1783, t. 3, cz. l, s. 12;
C. Gr li n h a g e n, Ceschichte Schlesiens, t. 2, Gotha 1884-1886, s. 22 i 29; Codex Diplomaticus
Si/esiae. Die lnventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Sprottau, t. 31, s. 32, nr 99, s. 42,
nr 165-166, s. 43, nr 171, 173, s. 44, nr 176; M.J. F i b i g er, op. cit., t. l, Breslau 1723, s. 19;
K. G. H o f f m a n n, Cesthichte von Schlesien aus der ii/teren Zeit bis auf unsere Tage, t. 3, Schweidnitz 1828, s. 130; F. M i n s b er g, Ceschich/e der Stadt und Festung Cross-Ciogau, t. 2, Glogau
1853, s. 13-15;]. B l a s c h k e, Ceschichte der Stadt C/ogau und des Clogauer Landes, Glogau 1913,
s. 189-190; D. D o l a ń ski, Najspokojniejszy kości6f. Reformacja w księstwie XVI wieku głogowskim,
Zielona Góra 1998, s. 46-59; i d e m, Księstwo głogowskie u progu czas6w nowożytnych, "Studia

Zachodnie" 1999, nr 4, s. 50.
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i C. GrUnhagena, którzy szacowali, iż z początkiem łat 50. XVII wieku w księstwie
trzy lub cztery osoby stanu szlacheckiego wyznania
katolickiego (nie byli oni jednak w stanie podać ich personałiów) 10 , to u schyłku
XVII i w początkach XVIII wieku stosunki wyznaniowe uległy pewnej zmianie.
Podziały wyznaniowe pojawiły się w takich rodzinach, jak Stosch, Glaubitz, Berg,
Sommerfełd, Latowsky, Kottwitz, Kreckwitz, Briesen, czy nawet Reder, a wśród
członków tych rodzin spotykamy wyznawców zarówno jednej, jak i drugiej konfesji. W 1718 roku metryka ziemska do szlachty katolickiej zaliczała 33 nazwiska 11 •
Wśród protestantów znajdziemy natomiast aż 66 nazwisk 12 • Na ogólną liczbę 185
rodzin przytoczonych na indeksie dóbr szlacheckich księstwa głogowskiego, 141
pozostawało wyznania protestanckiego, a zaledwie 44 katolickiego. Protestanci
tworzyli więc nadał większość sięgającą nieco ponad 76%, a katolicy mniejszość
przekraczającą nieco ponad 23%. Zauważmy, iż wśród protestantów spotykamy
jednego kalwinistę- hrabiego Hansa Carla von Schonaich 13 •
Szerokie poparcie dla reformacji w XVI wieku sprawiło, że kontrreformacja i
katolicyzm cesarski już w drugiej połowie XVI wieku napotykały jeśli nie opór, to
przynajmniej niechęć ewangelickiej części szlachty. W okresie tzw. sporu o kościół
(1564-1609) w G logowie starosta Caspar von Kittłitz, wybrany na komisarza mają
cego kontrolować w imieniu cesarskim problem, pozostawał bierny wobec działań
protestantów głogowskich, nawet wówczas, gdy w 1567 roku zajęli klasztor i kościół
Bernardynów. Inny szlachcic, ]ohann von LooB na Widziszowie, przyjął gminę
w 1580 roku i zezwolił jej członkom na odprawianie mszy na swoich dobrach 14 •
głogowskim pozostały jedynie

10

S.j. E h r h ar d t, op. ci/., t. 3, cz. l, s. 145; C. Gr ii n h a g e n, op. cit., t. 2, s. 317-323.
Byli to Briesen, Schweinitz, Canon, Klobutschinsky, Nostitz, Stosch, Brayda, Latowsky,
Berg, Trinsky, Mlillenau, Barwitz, Kel3lit, Glaubitz, Hohenhaus, Pusch, G!Ockelsberg, Reder,
d'Hautois Ie Bronne, Fernemont, Churschwandt, Wiesenthal, von der Heyde, Thalwentzel,
Kottwitz, Globen, Kllix, Kreckwitz, Leschcourault, Prol3kau, Diinnewald, Kliix i Sommerfeld:
APW, Księstwo głogowskie 1329-1886, Rep. 24, sygn. 527, s. 7-52.
11
Wśród nich znamienitszych kalwińskich Schonaichów, luterańskich Bergów, Stosselów,
Stoschów, Knobelsdorffów, Unruh, Niebelschiitzów, Gersdorfów, Glaubitzów, Tschammerów,
Schweinitzów, Kreckwitzów, Stentschów, Schlichtingów, Sacków, Kottwitzów, Schwinichenów,
Zabelitzów, Troschków, Diebitschów, Kalckreuthów, Rederów, Braunów, Sommerfeldów,
Latowsky, Falkenheinów, Brlesenów, Tscheschwitzów, Hund, Eckartsbergów, Rothkirchów,
Beel36w, Langenau, Lupperwolfów, Schellendorfów, Loof3ów, Lestów, Hase-Radlitzów,
Trachów, Plattenów, Griinbergów, Dyhernów, Nassau, Riesensteinów, Haugwitzów, Wojrschów,
Seher-Thossów, Hacków, Silverów, Boschów, Lucków, Seidlitzów, Lef3twitz6w, Liittwitzów,
Studenitzów, Skoppów, Arnoldów, Rothenburgów, Lesselów, Schwemmlerów, LeBkau, Burgsdorfów, Hohendorfów, Lobenów, Schenckendorfów i Uchtwitzów; ibidem.
13
Ibidem, s. 7; o wyznaniu kalwińskim w rodzinie Schonaichów: D. D o l a ń s k i, Najspokojniejszy kościół..., s. 78-81.
14
G. W e i g e l t, Der Kirchenstreil in Glogau ( 1564-1609), "Zeitschrift des Vereins fiir die
Geschichce und Alterthum Schlesiens" (dalej: ZVGAS) 1888, nr 2, s. 35 i 38; M. Konopnick a-S z a t a r s k a, Księstwo głogowskie w okresie potrydenckiej reformy Kościoła, "Studia Zachodnie" 1999, nr 4, s. 56.
11
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Niestety wydarzenia europejskie komplikowały pozycję wyznania reformowanego. Odczuć to miała prócz innych stanów także szlachta księstw dziedzicznych
korony czeskiej, ponieważ w obliczu silnej reakcji katolickiej jej pozycja stała się
raczej niepewna. Stronnictwa książąt Rzeszy ułożyły się- tworząc dwa przeciwne
obozy- unię protestancką (1608) i ligę katolicką (1609), a zaogniająca się sytuacja
doprowadziła do wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618).
Echem bitwy pod Białą Górą (1620) i toczonej wojny był akord drezdeński z
1621 roku, który przyniósł szlachcie pierwsze upokorzenie 15 • Niejasne były okoliczności, w których uznano opór wobec cesarza za próbę podważenia legitymizmu
władzy. Zgodnie z przywilejami zatwierdzonymi przez Macieja szlachta miała
prawo wraz z innymi stanami chwycić za broń w wypadku łamania jej wolności
religijnych. Pozostaje to tym bardziej niezrozumiałe w odniesieniu do szlachty
głogowskiej, skoro wiemy, że jej reprezentanci nie pojawili się we Wrocławiu
podczas uroczystości hołdowniczych 23 łutego 1620 roku na rzecz Fryderyka V
pałatyńskiego, legitymując się przywilejem składania hołdu królom czeskim na
terenie własnego księstwa. Był on wykorzystywany nie tylko do zamanifestowania
poczucia swej odrębności, pozycji wśród księstw śląskich, ale również w sytuacjach,
w których stany zdawały się przyjmować indyferentny stosunek do potencjalnego
kandydata na tron królestwa czeskiego 16 •
Z kolei nowy układ sił dawał możliwości działania szlachcie katolickiej, mającej
cesarskie poparcie, co stało się całkiem naturalne po utracie wpływów kanclerza
Klesła i cesarza Macieja 17• Tę sytuację obrazował już spór o stanowisko zastępcy
starosty ziemskiego (Amtsverweser) z końca łat 30. XVII wieku. jeszcze w 1636
roku zasiadał na nim luteranin, Friedrich von Dyhern na Tarnówku, który za namiestnikostwa księcia Frydłandzkiego Wallensteina piastował nawet- na skutek
stałej absencji zwierzchnika- samodzielne rządy. Po Dyhernie stanowisko to zajął
jego współwyznawca, Leonard von Popschtitz na Kręsku . Nie gwarantowało to
wprawdzie bezpieczeństwa protestantom, ale mogło być elementem stabilizują
cym rozwój wydarzeń w księstwie i neutralizującym czynnik cesarski w okresie

'5

H. P a l m, Der Dresdner Accord, ZVGAS 1876, nr 13, s. 153-167; S.]. E h r h a r d t,
CZ. l , S. 18.
16
Nie tylko stany księstwa świdnicko-jaworskiego miały ro prawo: G. Wąs, Dzieje Śląska
od 1526 do 1806 roku, [w:] Hist01ia .S'Iąska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 119. O prawach
wspomnianych księstw: C. G r U n h a g e n, op. cit., t. 2, s. 180; K. G. H o f f m a n n, op. cit.,
t. 3, s. 200. Stany księstwa głogowskiego wyraziły też wątpliwoki co do pospiesznej ich zdaniem polityki stanów śląskich względem koronacji Fryderyka V: Acta Pub/ica. Verhandlungen tmd
Correspondenze der Sch/esischen Fiirstet1 und Stiinde, red. J. Krebs, t. 2, Breslau 1869, s. 331-333;
stany Śląska w początkach wojny trzydziestoletniej (1618) u znały czeski ruch defenestracki za
"unverantwortlich, an de m sie kei n Gefallen trag en", cyt. za: H. P a l m, Das Verhalten der schlesischen Fiirsten und Stiinde im ersten Jahren der bohmischen Unruhen, ZVGAS 1863, nr 5, s. 252.
17
C. Gr i.i n h a g e n, op. cit., t. 2, s. 307.
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urzędowania

hrabiego Georga von Oppersdorf (1623-1643). W 1637 roku urząd
jego zastępcy bez negocjacji oddano w ręce katolika Maximiliana von Gersdorf,
niepochodzącego z księstwa głogowskiego (po elekcji umożliwiono mu nabycie
majątku Kotla w weichbildzie głogowskim), co było formalnym wymogiem mianowania na urząd. Stanowiło to jednoznaczną kontynuację polityki centralizmu
habsburskiego, gdyż starostowie reprezentujący organ królewski w swej genezie
byli z reguły stronnikami prokatolickiej polityki cesarza. Opór zgromadzonej na
sejmiku ziemskim w Głogowie szlachty zastopowano trzema reskryptami cesarskimi, wspierającymi rzeczoną kandydaturę 18 •
Kolejni starostowie nie wykazywali zrozumienia dla protestantyzmu. Hrabia
Ferdynand von Lobkowitz (1643-1652) czy Johann Franz von Barwitz baron von
F ernemont (1652-1668) przywracali uprawnienia klasztorów i kościołów, wszystkie
sporne decyzje dotyczące nieporozumień między szlachtą a duchowieństwem podejmując na korzyść tego ostatniego. Przykładem może być spór jezuitów z Schonaichami o utracone dobra Miłaków, Żuków, Drogomil, Bukowiec, Rejów i Rudno
(1626-1763) 19 oraz z Rechenbergami o majątek otyński (1634-1649) 20 • Stanowiąc
niejako ramię królewskie i dysponując z tego względu inicjatywą ustawodawczą,
starostowie naciskali na szlachtę w sprawie powoływania katolików na urzędy
starszych ziemskich (Landesaelteste), poborców podatkowych (Landeseinnehmer) czy
deputowanych na sejm śląski (Deputierte). Podobna rola przypadła w udziale takim
18

S.j. E h r h ar d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 40-44.
Osterreichischcs Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (dalej: OS, HHSA), Staatenabtcilungen: Ost- und SUdeuropa AB VIII/7/4, Schlesien Ad. I/2, Krt. 4, Faz. 8, s. 129-131,
141-143, oryginał dokumentu podpisanego przez burggrafa von Dohna znajduje się na s. 134;
H . H o ffm a n n,Dielesuiten in Glogau, Breslau 1926, s. 12-15 i 41-43;). B l as c h kc, op. cit.,
s. 304-305; W. B ar t h, op. cit., s. 75-77; F. M i n s b c r g, op. cit., t. 2, s. 100; APW, Księstwo
głogowskie 1329-1886, Rep. 24, sygn. 648, s. 2-3; R. B er n d t, Beitriige zurGeschithte des Kiinig/ithen
katholischen Gimnasiums zu Gross-G/ogau, Glogau [b.r.w.], s. 1-3; H . H o f f m a n n, FiirstCarolath
contra G/ogauer Jesuiten. E in Reitrag zur Friderizianischen Kabinettsjustiz, "Archiv fUr Schlcsische
Kirchengeschichte" 1936, nr l, s. 169; w 1622 r. jezuici pojawili się w Nysie, w 1628 w Żaganiu,
w 1629 w Świdnicy i w 1638 we Wrocławiu: B. D u h r a, Geschich/e der Jesuiten in dm Landem
deutschen Zunge irt dererstm und der zweiten Hiilfte des XVII Jh., Freiburg 1913-1921, s. 154.
20
OS, HHSA, Staatenabteilungen: Ost- und SUdeuropa AB VIII/7/4, Schlesien Ad. I/2,
Krt. 4, Faz. 8, s. 129; APW, Warten bergische G Uter der Jesuiten, sygn. 648; F. S i ck e l, Geschich/e
der Nerrschaft Deutsch-Wartenbergin Sch/esien von Jahr 1443, Deutsch-Wartenberg 1820, s. 58-62;
E. Kol b e, Geschich/e der .Stad! Neustiidtel, unter Benutzung amtlicher undprivaterQue//en bearbeitet,
Neustadtel [po 1924], s. 51-52;). B l a s c h k e, op. cit., s. 278-279; W. Strzyż e w ski, J. Z awiś l ak, Nowe Miasteczko. Zarys dziejów, Zielona Góra 1996, s. 24-28; M. Konopni ck a-S z atar ska, Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVf- XVIII w.), Zielona Góra 2002, s. 78. Najprawdopodobniej właśnie za starania na polu krzewienia katolicyzmu, jak i przepisanie majątku
na rzecz jezuitów, ostatni właściciel Otynia, baron von Sprintzenstein, został uhonorowany w 1646
r. tytułem hrabiego: OS, Finanz und Hofkammerarchiv, VerzeichniE ćisterreichischer Diener
und Unterthanen ... , s. 28. Z kolei jego żona, Eleonora von Harrach, umierając, wskazała czeską
prowincję jezuitów jako potencjalnych sukcesorów schedy: Archiwum Państwowe w Zielonej
Górze (dalej: APZG), Schu/amt i11 Deutsch Wartenberg, sygn. 193, teczka 15, dok. 2.
19
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starosrom ziemskim pia s tującym ten urząd w XVII i XVIII wieku, jak Hans von
LooB (1619-1623), baron (hrabia po 1626 roku), Georgvon Oppersdorf(1623-1643),
hrabia Bernhard von Herberstein (1671-1686), hrabia Christoph Wentzel von Nostitz (1686-1697), hrabi a johann Heinrich von Nimptsch (1697-1705), hrabia Hans
Wolfvon Frankenberg (1705-1719), hrabia Hans von Nimptsch (1719-1726) oraz
Franz Karl von Kottulinsky (1726-1740) 21• Wszyscy oni byli karolikami i funkcjonowali w ściśle oznaczonych ramach kompetencyjnych wyznaczonych im przez
Wiedeń. Wyznanie katolickie było też korzystnie widziane przy obsadzie stanowisk
związanych z funkcjon owa niem Królewskiego Urzędu Starostwa Głogowskiego
(Konigliches Amt der Glogauischen Landeshauptmannschajt), który w pierwszej połowie
XVII wieku przyjął nazwę rejencji księs twa głogowskiego (Amtregierungder Hauptmanschaft). W jej skład wchodzili starosta ziemski księstwa jako przewodniczący,
zastępca starosty oraz sekretarz (Amtssecretarius)Z 2 • Szlachta protestancka przegrała
więc rywalizację na poziomie administracyjnym.
Restrykcje cesarskie stanowiące wykładnię działania sztabów wojskowych w
okresie wojny trzydziestoletniej nie zdołały zmienić tego, że w rękach ewangelików
pozostawały liczne kościoły położone w dobrach szlacheckich. Zmianę wyznania
udawało się zaprowadzić jedynie czasowo, jak w Szczańcu (weichbild świebodziń
ski), gdzie po okresie 1628-1633 zawrócono wydalonych przez wojska katolickich
pastorów i zatrudniono ich na nowo. Jeśli wolność kultu ewangelickiego w księstwie
głogowskim czasowo, bo w łatach 1633-1637, zaprowadził generał Baudis 23 , to z
reguły najw iększą ochronę mógł zapewnić gminom właśnie patronat szlachecki
nad miastami prywatnymi i wsiami. Właśnie dzięki wstawiennictwu właścicieli
takich miast, jak Chobienia, Czernina czy Przemków nie dotknęły ich działania
rekatolizacyjne oddziałów wiernych cesarzowi. W Przemkowie ta sztuka udawała
się Rechenbergom do 1631 roku , kiedy to musieli przekazać miasto cesarskiemu
radcy Capello de Medices 24 • W Chobieni wojna trzydziestoletnia nie przyniosła
większych zmian do 1638 roku. Wówczas to zakończył swoje posłannictwo diakon
Jobann Heermann powołany jeszcze przez Leonarda von Kottwitz. Ale widzimy,
że protestantyzm kwitł w mieście i okolicy po 1642 roku (patronował mu generał
szwedzki Torstenson). Ponadto dzięki postawie właścicieli miasta te uchroniono
przed dragonami Lichtensecina i gwałtownymi wydarzeniami łat 1628-1629, czego
nie udało s ię uczynić w Bytomiu, Sławie, Otyniu czy Nowym Miasteczku, a nade

21

RegisterDer Haubtleu/e in Glogischen Fiirstenthumb zmteroberwehnten Fiirstmund Herren, [w:]

A. Gry p h i u s, Glogauisches Fiirslenthumbs Londes Privilegia aus dem Originolm a n lag gegeben .. . ,

[b.m.w.]1649.
22

M. P t a k, Zgromadzmia i

Wrocław

urzędy księstwa głogowskiego

od początku XIV w. do 1740 r.,

1991 , s. 48-50 i 113.
23
] • S p l i t t g e r b e r, op. cit., s. 26-30.
24
H . Z i e g l er, Die GegenrefomuJiiotl in Schlesien, Halle 1888, s. 67.
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wszystko w miastach królewskich 25 • Szlachta, udzielając pomocy duchownym
ewangelickim, przyjmowała ich w dobrach położonych poza granicami Śląska, jak
Alexander von Rothenburg, który w 1628 roku sprowadził do Bytnicy w okręgu
krośnieńskim Georga Bruchmanna 26 • Pamiętać należy, iż wszelkie działania noszące
charakter proreformacyjny były tym bardziej niebezpieczne, że w myśl dekretu
restytucyjnego z 1629 roku zagrożone były infamią i banicją 27 •
Na życzenie królowej Szwecji pokój westfalski ( 1648) zagwarantował szlachcie
ziemskiej (Adelschaft, Landschaft), rycerstwu (Ritterschaft), baronom (Freiherren) i
hrabiom (Crafen) prawo do pozostania w księstwach dziedzicznych korony oraz
praktykowanie kultu poza granicami Śląska, pod warunkiem że swą konfesją
nie będą czynić niepokoju w państwie. Szlachta uzyskała też gwarancje o niesekwestrowalności jej dóbr śląskich w wypadku opuszczenia kraju z pobudek
religijnych 28 • Istotnym więc momentem w walce szlachty o prawa protestantów
stały się teraz zabiegi o utrzymanie prawa mieszczaństwa i chłopstwa do obrządku
protestanckiego w księstwie głogowskim. Podjęto je bezpośrednio po zakończeniu
działań wojennych i było to związane z zapowiadaną przez cesarza akcją zamykania
kościołów protestanckich, tzw. Kirchenreduzierung.
Redukcja kościołów oraz ogłaszanie zakazów praktyk ewangelickich były
zjawiskiem powszechnym już w okresie trwania wojny trzydziestoletniej -przykładowo w Każuchowie kościół protestancki zamknął osobiście starosta von Oppersdorf 2 listopada 1628 roku 29 . Dopiero jednak rozkazem cesarsko-królewskim
z 19 grudnia 1952 roku wydanym w Regensburgu przypieczętowano los wolnego
kultu protestanckiego30 • Pismo w tej sprawie zostało skierowane do wrocławskie
go Urzędu Zwierzchniego, a następnie przekazane przez tamtejszego kanclerza
Martina von Knobelsdorff na ręce stanów głogowskich (ten sam rozkaz potwierdzał
budowę trzech kościołów pokoju na Śląsku: w Głogowie, Jaworze i Świdnicy).
Szlachta głogowska wyznania augsburskiego odpowiedziała wysłaniem na sejm
Rzeszy w Regensburgu swojego pełnomocnika, Hansa Christopha von Seher, a
do panującego wystosowała datowaną na 7 łutego 1653 roku suplikę, w której
25
M. K o n o p n i c k a, Wpryw przygranicznego położenia księstwa głogowskiego na stosunki
wyznaniowe w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.), "Rocznik Lubuski" 1999, nr 25, s. 160;
S.]. E h r h a r d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 19-23 i 28; B. S c h i e r s e, Geschich/e Schlesiens, Beuthen
1932, s. 35; J.G. W o r b s, Rechte der evangelischen Gemeinden in Schlesien an den ihnen in 17. Jh.
Gewaltthiitig genommenen Kirchen und Kirchengiiter darges tel/t, Sorau 1825, s. 38.
26
G. Z er n d t, op. cit., t. 2, s. 234.
27
S.]. E h r h ar d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 18.
28
OS, HHSA, Staatenabteilungen: Ost- und Siideuropa AB VIII/7/4, Schlesien Ad. 1/2,
Krt. 3, Faz. l, s. 52-59; F.W. P a c h a l y, SammlungverschiednerSchriften iiberSchlesiens Geschichte
und Veifassung, t. l, Bref3lau 1790, s. 394; H. Z i e g l er, op. cit., s. 94.
29
S.]. E h r h ar d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 24.
30
M. H a r t m a n n, Die evangelische Kirche Schlesiens in geschichtlicher Entwicklung bis auf die
Gegenwart, Breslau 1928, s. 22-25.

Jarosław

128

Kuczer

upraszała się łaski

dla konfesji niekatolickich, powołując się na doznane krzywdy,
na!'i wojna trzydziestoletnia. Przedstawiono w niej złą sytuacje
ludności księstwa, której nie sposób było- według autorów- dłużej nękać z powodów wyznawanej przez nią wiary. Przywołano też obawy o nowe fale emigracji
i wskazano na jej negatywny efekt ekonomiczny. Seher zdał relację ze swego
pobytu w Regensburgu, mimo to 31 maja i 18 czerwca 1653 roku starosta ziemski,
Johann Franz von Barwitz baron von Fernemont zwrócił się do stanów księstwa o
zamknięcie przybytków ewangelickich oraz do samych duchownych z poleceniem
opuszczenia księstwa głogowskiego w ciągu 14 dni (18 czerwca 1653 roku) 31 •
26 czerwca stany głogowskie złożyły na ręce starosty ziemskiego pismo, w
którym odrzucały możliwość zmiany wyznania przez ludność księstwa. Oczekiwano
bowiem intercesji podobnej do tej, jaką Ferdynand III wydał na rzecz protestantów
w udzielnych księstwach śląskich. 27 czerwca 1653 roku wysłano deputację do
Urzędu Zwierzchniego, składającą się z dwóch szlachciców, Adama von Kottwitz
na Konotopie, Bojadłach, Jakubowie i Dankowicach oraz Hansa Kaspara von
Gersdorf na Wichowie. Tym razem zdecydowano powiadomić zwierzchność o
wewnętrznych stosunkach wyznaniowych księstwa oraz przedstawić pogląd sejmiku ziemskiego księstwa głogowskiego na sprawę redukcji kościołów, a także
uzasadnić nieposłuszeństwo stanów w tej kwestii. Panowie przedstawili specjalnie
opracowany memoriał złożony w Urzędzie Zwierzchnim na ręce księcia legnickiego
Jerzego III. Gdy ów nie uznał przedłożonych postulatów za możliwe do spełnienia,
posłowie wystąpili przed kolegium składającym się ze wspomnianego kanclerza
Knobelsdorffa, radców von Neudorff, HUbnera i Loffky'ego oraz sekretarza von
Tausendschon. W wyniku rozmów okazało się, iż cesarz nie wydał dotąd nowych
postanowień, na które czekano w księstwie. Po powrocie deputowani dali relację stanom z pobytu oraz audiencji na dworze wrocławskim. Jak się wydaje już
wówczas dobrze zdawano sobie sprawę z beznadziejności sytuacji i nierealności
wysuwanych żądań. Na ręce starosty barona von Fernemont złożono specjalnie
przygotowany memoriał, w którym brak zmiany stanowiska szlachty tłumaczono
spoczywającą na niej odpowiedzialnością za dobro wszystkich stanów32 • Miast
oczekiwanej pozytywnej odpowiedzi, l Z lipca 1653 roku baron przekazał sejmikowi
ziemskiemu rozkaz potwierdzający negatywne stanowisko Wiednia. Bulwersująco
brzmiało zwłaszcza życzenie cesarskie w sprawie oczekiwanej pomocy szlachty
jakie

sprowadziła

11
· Hans Christoph von Seher jeszcze w 1649 r. przebywał w Wiedniu, gdzie razem z Adamem
von Kottwitz postulowali wolności wyznania luterańskiego w księstwie głogowskim. Zostali
wówczas odprawieni z zapewnieniami o przychylnym stosunku cesarza do reprezentowanej
przez nich sprawy: O. W o l f f, op. cit., s. 82.
32
"[ •.• ]Wir dieses, was wir geredet und begehrt hatten, nich t nur vor unsre Person angebracht, sondern wir waren vom ganzen Land dazu instruiret, welches uns die Warte, die wir
vorgebracht, in den Mu n d geleget [ ... ]",S.]. E h r h ar d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 155.
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w usuwaniu pastorów oraz zamykaniu kościołów protestanckich, w której udział
mieli wziąć sędziowie dworscy 33 •
Reakcją na to była protestacja sejmiku ziemskiego, którą spisano 17 lipca
1653 roku. Pismo mieli przekazać rejencji księstwa dzień później Valentin von
Sti:issel, Siegmund von Loss, Siegmumd von Kottwitz, Hans Kaspar von Gersdorf,
Georg Lessel von Stosch, Hans Friedrich von Haugwitz i Georg Otto von Unruh. Rejencja z kolei odrzuciła możliwość jej przyjęcia. Szlachta postanowiła
więc wysłać swego negocjatora na sejm do Regensburga, nad czym debatowano
na zjeździe szlachty 22 lipca 1653 roku w Głogowie. Pojawiła się na nim liczna
jej reprezentacja·14 • Wybrano nawet tzw. tajny wydział (geheimer Ausschus) mający
pracować w okresach przerw w pracach sejmiku ziemskiego. Weszli do niego Wolf
von Popschiitz (weichbild głogowski), Hans Kaspar von Gersdorf (kożuchowski),
Hans Heinrich von Niebelschiitz (górowski), Samuel von Kalckreuth, Maximilian
von Knobelsdorff z domu siecieborzyckiego, pan na Borowi e, wraz z syndykiem
miejskim (świebodziński). Po krótkich rozmowach negocjatorem obrano Maximiliana von Knobelsdorff i zaopatrzono go w specjalną, czteropunktową instrukcję.
Odpowiedź władz była natychmiastowa. Baron Fernemont wydał rozkaz osadzenia
w areszcie wszystkich członków tajnego wydziału (23 czerwca). Tak też się stało.
Szlachta wspólnie z mieszczaństwem wystosowała do starosty specjalny memoriał,
w którym prócz obrony własnych racji starała się wpłynąć na uwolnienie zatrzymanych. Podpisała go cała starszyzna ziemska (25 czerwca). Dzień później starosta
zagroził użyciem siły, jeśli szlachta nie okaże pomocy sędziom dworskim. Rozkaz
taki został wystosowany osobno dla szlachty każdego weichbildu. Interesująco
wyglądała sprawa w weichbildzie górowskim, gdzie prawie każda siedziba szla-

.n Sędziowie dworscy wybierani byli spośród szlachty i mieszczaństwa do sądów dworskich
prawa niemieckiego (Hofding, Hofgericht), funkcjonujących we wszystkich miastach weichbildowych księstwa głogowskiego. W myśl ordynacji ziemskiej z 1662 r. miała go piastować wyłącznie
szlachta: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział rękopisów, Ordynaga ziemska księstwa
głogowskiego z 1662 r., Erste Buch, Caput IX, par. 2.
34
Reprezentacja szlachecka objęła następujące weichbildy: głogowski - Valentin von
Stossel, Sigmund von Loos, George von Kittlitz, von Schonaich, Hans Ernst von Hock,
Christopher von Lestwitz, Georg von Glaubitz, Heinrich von Pusch, Adam Siegmund von
Kottwitz, Joachim von Berg, Wolf von Lest, Heinrich von Seher, Hans Christopher Mediger,
Wolf Cantosskky, Abraham von Schweinitz, Karl Kaspar von Sop (Skopp), Fabian von Lest,
Georg Lessel von Stosch, Adam von Kottwitz, Georg Ernst Sihier, Balzer von Niebelschlitz,
Friedrich von Schlichting, von Briese, Hans Georg von Seidlitz, David Gotthard von Dyhr(n),
Asmus von Nostitz, Siegmund von Berg a uf Niebusch, Adam von Tschammer; kożuchowski
- Maxiruilian von Knobelsdorf, Siegmund von Kottwitz, Christopher von Kottwitz, Siegmund
von Zedlitz, Kasper Melchior von Wuntsch, Hans von Oppel, Abraham von Dyhr(n), Jobst
Adolph von Tschammer; górowski- Hans Heinrich von Niebelschlitz, Wenzet von LoB, Hans
von Unruh; szprotawski- Siegmund von Kittelitz, Hanns Friedrich von Haugwitz; zielonogórski
-Abraham von Kottwitz, David von Kottwitz, świebodziński- Samuel von Kalckreuth, Wolf
von Popschlitz, Jobst von Tschammer: S.]. E h r h ar d t, op. cit., t. 3, cz. l, s. 158.

130

Jarosław

Kuczer

checka posiadała kościółek . Dlatego starosta tam właśnie posłał specjalną komisję,
która miała powtórzyć rozkaz cesarski (26 lipca). Stany górowskie w specjalnym
wyjaśnieniu wyraziły życzenie modyfikacji posranowieti władz, na co zastępca
starosty ziemskiego baron Maximilian von Gersdorf na Kotli za powiedział kary
dla opornych nobilów31 •
Wreszcie 11 sierpnia 1653 roku książęta śląscy w imieniu stanów protestanckich złożyli na ręce cesarza drugie pismo proszące o złagodzenie postanowień
cesarskich. Starano się wpłynąć głównie na zaniechanie, jak je nazwano "scharfes

Verfahren der Relig. Commissarien u. Bejehlshaberitz detz Oesterreichisch-Schlesischen u.a.
Ltmdetz [ . ..]". Szlachta księstwa głogows kiego wysłała nawet nową deputację do
U rzęd u Zwierzchniego (2 2 sierpnia) w osobach Valentina von Sti:issel na Seppau
oraz Hansa Caspara von Gersdotf na Wichowie. 6 listopada nadeszło pismo zapowiadające rychłe zamknięcie ko śc iołów ewangelickich. Starsi ziemscy zebrali się
jeszcze 12 listopada w domu syndyka ziemskiego w Głogowie, by przedsięwziąć
ostarnią już interwencję na dworze cesarskim. Swe propozycje złożono na ręce
opłaconego 100 dukatami saksońskiego posła D. Strauchena, który miał zastąpić
niej akiego Schrimpffa. Akcja również nie przyniosła żadnych rezultatów36 .
Odbieranie kościołów protestanckich miała kontrolować specjalna komisja.
W jej s kład weszli baron Maximilian Adam von Montani na Małoszowicach, Sicroszowieach i Zaborni, proboszcz głogowskiej kapituły Leonard Marcin Frombold
i dziekan kapituły głogowskiej Balthasar Machius, którym dano do dyspozycji
oddział składający się z pięćd zie s ięciu żołnierzy 37 • Komisja rozpoczęła swoją działalno ść 28 grudnia 1653 roku w Osernie niedaleko Góry, a zakończyła 28 marca
1654 roku w Staropolu nieopodal Świebodzina. Jej praca pol egała na odwiedzaniu
wsi ks ięstwa głogowskiego i odbieraniu- często szlacheckim patronom- kluczy
do miejscowych kościołów. Jednocześnie odsyłano protestanckich duchownych
i zakazywano nauczania protestanckiego 38 • W ten sposób kolegiacie głogowskiej
przywrócono patronat nad kościołami archiprezbiteriatów księstwa głogowskiego,
a w 1654 roku zamknięto nawe t rodzinną Hauskapel/e Schi:inaichów w Siedlisku 39 .
W księstwie głogowskim odebrano łącznie 164 domy modlitewne, w części oddane
karolikom 40 . Tego rodzaju pacyfikacja była możliwa jedynie dzięki bezpośrednie-

35
Nie wiemy, jak długo M ax imilian von Gersdorf sprawował urząd zastępcy starosty
ziemskiego w księstwie głogowskim, widzimy go jednak jeszcze właśnie w sierpniu 1653 r.;
ibidem, s. 163.
16
· Ibidem, s. 142-168, cyt. s. 164.
37
Ibidem, s. 168; W.A. S c h a d e , Ce.rcńicńte der evangeliscńen Kircńengemeinde Saabor, Griinberg, 1843, s. 14.
38
Ceschich te der evangeliscń-lutńeriscńen Kinflengemeinde zum Scńifflein Christi in Clogau, Glogau
1902, s. 7; E. K o l b e, op. cit., s. 110-111.
39
L. M a e n ner, op. cit., s. 14.
40
].G. W o r b s, op. cit., s. 105.
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mu zwierzchnictwu lennemu Habsburgów nad księstwem głogowskim. Daleko
wolniej przebiegała w księstwach udzielnych, gdzie cesarz nie był w mocy ingerować bezpośrednio. Ten sam los spotkał księstwo legnicko-brzeskie, zhołdowane
dynastii w 1675 roku, po śmierci Georga Wilhelma41 •
Długo po wojnie trzydziestoletniej stany księstwa, a w tym głównie szlachta,
wspierały ewangelickich duchownych, a ich posiadłości stały się cichymi ośrod
kami zakazanej konfesji. Podczas wykonywania postanowień sięgających jeszcze
wydanego w 1628 roku dekretu cesarskiego dotyczącego pozostania przy wyznaniu katolickim oraz likwidacji ośrodków kultu protestanckiego, nie obyło się
bez zamieszek42 . Właściciel Grębocic, von Loof3, by nie dopuścić do wydalenia z
Głogowa pastorów Piirschera i Knorra, oparł się rozkazowi cesarskiemu dotyczą
cemu przeniesienia ich do majątku szlachcica. Starano się w ten sposób zapobiec
utracie kościoła w Głogowie, ale odsunęło to jego egzekucję jedynie na krótko 43 •
Przed działalnością komisji bronił się również Adam von Griinberg na Staropolu,
który odmówił oddania kluczy do kościółka i zamknął się wraz z uzbrojonymi
chłopami we własnym dworku. Kościół oddano dopiero po interwencji oddziału
cesarskiego złożonego z dwu oficerów i dwudziestu muszkieterów oraz uwięzieniu
szlachcica (4 maja 1654 roku) na okres pięciu tygodni. Griinberg próbował podważać kompetencje i wiarygodność komisarzy cesarskich, podając w wątpliwość
nawet autentyczność glejtów, które posiadali. Komisja mogła więc jedynie zaocznie
odwołać pastora i pisarza 44 •
Aby zapobiec unikaniu opłat kościelnych w całym księstwie, starano się
wystawić przy wioskach i majątkach szlacheckich tzw. Kommando składające
się z dowódcy i kilku żołnierzy. Takie egzekucje powinności fiskalnych wobec
miejscowych kościołów przeprowadzano sprawnie w latach 1659, 1662, 1664, 1667,
1673. W 1666 roku, stwierdziwszy niewypłacalność szlachty, zaniechano egzekucji
militarnej. Dodajmy, iż szlachta protestancka w wypadkach zadłużeń indywidualnych ciężar spłaty długu na rzecz kościoła katolickiego rozkładała na cały stan
zamieszkujący teren danego archiprezbiteriatu 45 • Ponieważ stany głogowskie nie
41

Dr. S o f f ner, Die Kinhen-Reduktionm in den Fiirslenthiimem Liegnilz-Brieg-Wohlau nach
der Tode des Herzogs Georg Wilhelm, ZVGAS 1886, nr 20, s. 121-123.
42

APZG, Akta miasta Głogów, sygn. 317.
Pastorzy powrócili w 1652 r. i przejęli tzw. kościół pokoju: S.]. E h r h ar d t, op. cit.,
t. 3, cz. l, s. 61-63; Gesdtichte derevangelisch-lutherischen Kinhmgemeinde zum Schifflein . .. , s. 27-28;
H. Z i e g l e r, op. cit., s. 95; J.G. W o r b s, op. dt., s. 141; Geschich/e der evangelisch-lutherischen
41
·

Kirche zu Gross-Giogau zugleich ais Einladungsschift zu der zweihundertjiihrigen lubelfeier der Kirche
am l Dezember 1852, Glogau 1852, s. 22-24.
Długo potem rodzina ukrywała w swoich dobrach kaznodzieję Zachariasa Brinniusa:
]. K u c z e r, Szlachta enklawy świebodzińskiej w życiu księstwa głogowskiego doby habsburskiej
(XVI-XVIII wiek), [w:] .5'wiebodzin - 700 lat historii, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2002,
s. 120-121.
45
]. S p l i t t gerber, op. cit., s. 41-42 i 46; G. Z er n d t, op. cit., t. 2, s. 286-287.
44
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miały zamiaru wypłacać regularnych sum, księża zwracali się do starostów o kroki
w tej sprawie. Przykładowo starosta baron von Fernemont nałożył na szlachtę
świebodzińską obowiązek uiszczania opłat, a proboszcz Świebodzina Johann Karl
Zahn sprowokował powołanie komisji rewindykacyjnej. W jej skład z polecenia
starościńskiego weszli starsi ziemscy w osobach Jobsra Adolfa von Tschammer i
Joachima von Kalckreuth, którzy jako komisarze zaprosili duchownych do domu
zebrań szlachty weichbildu świebodzińskiego, wespół z przedstawicielami stanów.
Spór zakończyła ingerencja starosty w życie polityczne miasta i enklawy46 •
Innym elementem obrony wyznania reformowanego było wsparcie, jakiego
szlachta udzieliła tzw. Buschpredigem czy Priidikanten, czyli kaznodziejom potajemnie odprawiającym nabożeństwa w pobliskich lasach oraz ludności potajemnie
odwiedzającej kościoły w polskiej Wschowie czy saksońskich Krzystkowicach i
Żarach 47 . Takie kościoły znajdowały się m.in. w T rzęsowi e, Gawronikach, Orsku,
Kębłowie, Wąsoszy, Szlichtingowej, Starych Drzewcach i Wygnańczycach niedaleko Strącza. Do tego doszły nowe kościoły graniczne w Pogorzeliskach, Rynarcicach, Pielgrzymowie nieopodal Rudnej, Lipnie i inne. Ogólnie uczęszczane były
kościoły w dobrach szlacheckich, których jeszcze nie dotknęły zmiany 48 • W 1654
roku Hans Christoph von Rothenburg na Nietkawie wybudował w Czerwieńsku
kościół graniczny dla ludności z pobliskiego weichbildu zielonogórskiego i świe
bodzińskiego, a przykład Barbary Johanny von Stentsch z Przytoku świadczy, iż
również szlachta mogła nie stronić od tego rodzaju przybytków49 • Już w okresie
wojny trzydziestoletniej znane było zjawisko głoszenia kazań w szopach czy stodołach. Doprowadziło to do wydania z dniem 20 listopada 1658 roku przez Urząd
Zwierzchni zakazu uczęszczania na takie msze do miejscowości poza księstwem,
choć ze swojej strony cesarz zakazał staroście głogowskiemu wysyłania dragonów
przeciw przekraczającym granicę w niedzielę i udającym się do Grenzkirchen 50 .
Musiano nie przestrzegać tych zakazów, skoro proboszcz Świebodzina Mittelstaedt
skarżył się rejencji głogowskiej na ich łamanie. Ponadto szlachta nie chciała zgodnie
z poleceniem cesarskim przyjmować i wspomagać proboszczów katolickich, a nawet
zdołała uzyskać zezwolenie na wolne przeprowadzanie uroczystości związanych
z chrztami, weselami czy pogrzebami, po uprzednim uiszczeniu opłat stuły, tzw.
Accidentien wnoszonych do kasy miejscowych parafii 51 •

46

G. Z e r n d t, op. cit., t. 2, s. 304-306.
H. Z i e g l er, op. cit., s. 104; M. H ar t m a n n, op. cit., s. 22-25.
48
M. K o n o p n i c k a-S z a t a r s k a, Kontrreformacja ... , s. 54-SS; M. S c h i a n, Kirche
unterm Kreutz, Glogau 1931, s. 30.
49
Rodzina von Stenstch wspierała funkcjonowanie tzw. kościoła granicznego w cigacickim
lesie: O. F r li h b u s, op. cit., s. 180.
50
H. Z i e g l e r, op. cit., s. 105.
51
G. Z er n d t, op. cit., t. 2, s. 304-306.
47
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Rolę wypędzonych kaznodziejów przejmowali w dobrach szlachty nauczyciele
dzieci szlacheckich, czyli preceptorzy. Prowadzili oni w dworku regularne msze,
czytając wiernym Biblię (zabraniał tego patent cesarski z 10 lipca 1669 roku).
Wykorzystywano przy tym prawo szlachty do tzw. mszy prywatnych. Mogły być
one odprawiane wyłącznie na potrzeby rodziny oraz służby. Przyzwolono nawet
na śpiewy i głośne modły, pod warunkiem że nie wzbudzały oburzenia katolików.
Ograniczenia wobec szlachty były więc niewielkie i szlachta prawdopodobnie
je akceptowała 52 • Jednak obostrzenia względem innych grup społecznych nadal
funkcjonowały, a komendant twierdzy głogowskiej, baron von Knigge, nakazał
nawet w 1669 roku zamykanie w niedziele bramy brzostowskiej w Głogowie, by
utrudnić głogowianom uczestnictwo w mszach odprawianych w kościele pokoju.
W 1679 roku wydał szlachcie ponowny zakaz udostępniania kościołów szlacheckich czy nauk osobom spoza jej stanu 53 • Mniejszość katolicka popierana przez
administrację lokalną mogła wywierać zdecydowany wpływ na życie społeczno
religijne księstwa. Słyszymy o baronie von Dyhern na Mirodnie Dolnym, który
narzucił każuchowianom budowę małych kaplic przy drodze wiodącej do jego
dóbr w 1671 roku, do których uczęszczać mogli wyłącznie katoliccy majstrzy czy
o antyprotestanckich wystąpieniach szlachty chobieńskiej 54 .
Działania szlachty głogowskiej wyznania ewangelickiego przybierały na sile
w miarę formalnego odradzania się protestantyzmu w okresie wojny północnej.
Zwierzchnictwo króla szwedzkiego, który korzystał aktualnie z praw gwaranta
pokoju westfalskiego, pozwoliło na śmielsze niż dotąd poczynania. Co prawda
szlachta nigdy nie kryła się ze swoimi sympatiami religijnymi, ale taki wybieg
dyplomatyczny korony szwedzkiej pozwalał na otwarte wystąpienie. Momentem
przełomowym była konwencja altranstadzka, zawarta l września 1707 roku, w
której zobowiązano Józefa II do powiększenia liczby kościołów protestanckich o
takie miejscowości śląskie, jak Żagań, Milicz, Cieszyn, Jelenia Góra, Kamienna
Góra oraz Kożuchów 55 • Kolejnym etapem starań szlachty o przywrócenie wolności
wyznania w księstwie głogowskim były starania szlachty ewangelickiej weichbildów kożuchowskiego i głogowskiego z 1707 roku na rzecz uzyskania pozwolenia
na budowę takiego kościoła. Stany wespół z reprezentacją mieszczańską (Johann
Francke, Johann Kaspar Kallert) podjęły rozmowy ze szwedzkim posłem baronem
Strahlenheim, cesarskim pełnomocnikiem hrabią von Zintzendorf oraz samym

51
53

54

S p l i t t g e r b e r, op. cit., s. 50.
].G. W o r b s, op. cit., s. 158.
C. W a l t e r, Geschichte der Stadt Freystadt, Freystadt 1935, s. 50. George von Seidlitz

].

budynki należące do protestanckiego kościoła w Chobieni. Po uprzednim
je do swojego obiegu rozliczeniowego:]. H e y n e, op. cit., s. 26-27.
55
OS, HHSA, Staatenabteilungen: Ost- und Si.ideuropa AB VIII/7/4, Schlesien Ad.l/2, Krt.
3, Faz. 7, s. 2-5; C. W o l f, Sch/esien vor und unterder preujlischen Herrschaft, Leipzig 1894, s. 63.
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Vratislawem. Kożuchów miał uzyskać oczekiwany przywilej za 26 tys. guldenów.
Niedługo po 1709 roku szlachta wypłaciła cesarzowi 80 tys. guldenów, a stany
łącznie 112 tys. guldenów na dary dla popleczników oraz koszty poniesione podczas
negocjacji 56 • Powstał kościółek drewniany, kryty gontem, któremu dzwon ufundował baron von Dyhern. Pierwsza msza odbyła się 241istopada 1709 roku i brała
w niej udział cała okoliczna szlachta. Kościół kożuchowski szybko też przyciągnął
darczyńców, którzy następnie dbali o jego kondycję materialną. Co ciekawe, były
to osoby znamienite, reprezentujące warstwę wyższą szlachty, jak Hans Thobias
von Knobelsdorff na Stypułowie, pan von Gersdorf na Wichowie, baronowie Maximilian Rudolph i Wenzet Rudolph von Stentsch na Przytoku, Abraham Gottlob
von Knobelsdorff auf Stypułowie, Studzieńcu i Jędrzychowie czy baron Balchasar
Friedrich von Ltittwitz na Jędrzychowie oraz takie rodziny szlacheckie, jak Dyhern
(dwóch opiekunów) na Mirocinie Dolnym, Bergez Żukowie (w okolicy posiadali
Kamionkę i Pierzwin), Ltittwirz (poza wspomnianym baronem trzech opiekunów
-na Rodzinach, Jędrzychowie i Drwalowicach), Riesenstein na Czciradzu i Sokołowi e, Stosch na Borowinie, Haugwitz na Borowie, Pritwitz na Raculi, Logau na
Rudzinach oraz Studnitz na Mycielinie. Wiemy też, iż potomkowie tej ostatniej
rod ziny swoje prawa zwierzchnie do kożuchowskiego kościoła pielęgnowali i w
następnych pokoleniach 57. Niestety, nawet po roku 1707 można napotkać liczne
Gravamina szlacheckie składane przeciw łamaniu ustaleń ałtranstadzkich 58 •
Sama szlach ta ewangelicka dekretem z 16 września 1707 roku, wydanym przez
starostę głogowskiego hrabiego Hansa Wolfa von Frankenberg, uzyskała potwierdzenie prawa do wolnego wyznania. Jednak zakazano konwersji na protestantyzm,
a jego publiczne szerzenie miało być karalne, o czym przekonał się w 1735 roku
Hans Carl von Schonaich. Na przyszłego księcia nałożono nawet grzywnę 100
dukatów, którą niefrasobliwie uiścił 18 października 1740 roku 59 .
Wydarzenia z lat 1740-1741 i przejęcie księstwa głogowskiego przez Prusy
stanowiły o ostatecznym rozwiązaniu problemu kontrreformacji habsburskiej na
jego terenie. Było to zresztą jednym z powodów, dla których szlachta księstwa
przychylnie spoglądała w stronę młodego króla Fryderyka II z honorami podję
tego w Żukowieach przez rodzinę von Berge 60 • Można przyjąć, iż do końca epoki
56

C. W a l t e r, op. cit., s. 59-60.
Kościół został przez szlachtę bogato wyposażony: fotel w nawie był prezentem rodziny
von Dyhern na Styp ułowie, ołtarz ufundował Christian Eusebius von Kalckreuth na Pobrzeziu
(Górn ym), ambonę baronowa von Lowe, chrzcielnicę rodzina von Braun na Dziadoszycach,
krucyfiks - von Riesenstein, inne rodziny wyłożyły środki na poszczególne elementy upos a żenia kośc ielnego, takie jak kielich y, wazy, donice, dywany, hostia etc.: G . F o r s t e r,
M.) . A x t, np. cit., s. 207 i 211.
58
Os, HHSA, Staatenabteilungen: Ost- und Siideuropa AB VIII/7/4, Schlesien Ad. 1/2,
Krt. 3, Faz. 7, s. 5-14.
59
W. B ar t h, op. cit., s. 84.
60
Działo się to 27 XII 1740 r., G. Wąs, op. cit., s. 189.
57
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habsburskiej szlachta księstwa głogowskiego w przeważającej części pozostała
protestancka. Zmiany w układzie wyznaniowym tego stanu przyniosło dopiero
osadnictwo cesarskie i pojawienie się tzw. Beamtenadel. Mimo to nigdy nie udało się
władzom rozbić opozycji religijnej szlachty głogowskiej, choć stosunki wyznaniowe
paraliżowały nawet funkcjonowanie ciał politycznych z jej udziałem. W latach 1692
i 1693 kolegium księstwa odbyło się w zawężonym składzie, gdyż wzięła w nich
udział jedynie szlachta ewangelicka 6 1 • Podobnie było z odbywaniem wspólnych
zgromadzeń stanów w danych weichbildach. W 1709 roku w weichbildzie zielonogórskim odbyło się zgromadzenie szlachty protestanckiej, deputowanych miasta
weichbildowego wyznania augsburskiego i duchowieństwa . Takie zgromadzenie
zorganizowano również w 1709 i w 1710 roku w Świebodzinie 62 •
Ponieważ to właśnie szlachta ewangelicka była stroną przeważającą, stanowiło to o swoistego rodzaju wyalienowaniu szlachty katolickiej z życia księstwa i
sprowadzeniu jej roli, z racji zajmowanych urzędów, do wykonawstwa zaleceń i
dekretów administracji cesarskiej, niepozostawiających dowolności w kontaktach z
ogółem społeczności i wzbudzających jej niechęć. Konsolidację ewangelików przyniosły zwłaszcza lata 20. XVII wieku i silne wystąpienia rekatolizacyjne oddziałów
cesarskich, następnie lata 1649-1654 i walka na rzecz wolnego kultu poprzedzona
niebywałą manifestacją społeczno-religijną oraz wzmocniona zaangażowaniem
ludności całego księstwa, a następnie pierwsza dekada XVIII wieku, a więc starania
o powtórzenie gwarancji szwedzkich w sprawie postanowień westfalskich z 1648
roku oraz budowę kożuchowskiego kościółka protestanckiego. Należy pamiętać
jednak, iż walka o wyznanie była toczona na możliwie szerokiej płaszczyźnie życia
społeczno-politycznego przez cały omawiany okres, a Habsburgowie austriaccy
nigdy nie uznali protestantyzmu na terenie tej prowincji cesarstwa.

Jaros ław

Kuczer
DER KAMPF DES PROTESTANTISCHEN ADELS
FUR OlE RELIGIONSFREIHEIT
IM FURSTENTUM GROSS-GLOGAU ZWISCHEN 1648-1740
Zusammenfassung

Der evangelische Adel im Schlesien in der Zweiten Periode des 17 ]h . wurde von den Wiener
Machtkreiscn ais antikatholisch und antiabsolutistisch gesehen. Habsburger versuchten ihn in
allen seinen religiosen rechten zu beschranken, indem sie alle Lebensbereiche in Anlehnung
an die Ideologie der Gegenreformation zu verstarken wollte. Vor allem in den Jahren 1653-

61

62

M. P t ak, op. cit., s. 74.

H . S c h m i d t, Geschich te der Stad! Griinberg, Griinberg 1922, s. 499; M. P t a k, op. cit.,
s. 74 i 76.
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Kuczer

1654 schickte der Kaiser das bewaffnete Kommando, das in allen FUrstentUmer Schlesiens die
evangelischen Kirch en geschlossen ha ben, oh n e Aufsicht au f die Adelsinteressen z u nehmen.
Nach dem Ende des Dreil3igjahrigen Krieges unternahm der glogauische Adel die Versuche,
die Evangelisten und Kalvinisten aller Stande zu schUtzen. Diesem ZieJ dienten die Missionen vieler Abgesandten und Boten, die auf dem Hofe der Habsburger urn Anderung der
Kaiserentscheidung fragten und wahrend der Regensburger Versammlungen Rede hielten.
Das alles wirkte sich aber auch auf dem politischen Leben des FUrstentums Grof3-Glogau
durch den standigen Zwist zwischen dem Landeshauptmann in Glogau und den standischen
Verwaltungsgremien.
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STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
LUDNOŚCI PARAFII STARE BOGACZOWICEW ŚWIETLE
KSIĄG METRYKALNYCH W KOŃCU XVIII WIEKU

K celów natury kanonicznej upatruje
sięgi

metrykalne stanowią cenne iródło informacji. W ich prowadzeniu oprócz
się także celów natury finansowej- ewidencję dochodów z tytułu usług duszpasterskich 1• Najstarsze zachowane rejestry
tego typu z połowy XIV wieku pochodzą z terenu Francji i Włoch. Ich prowadzenie
regulowały nakazy synodalne kilku krajów europejskich na przełomie XV i XVI
wieku. W Polsce obowiązek ten zalecał w 1459 roku synod krakowski, a w 1506
roku- poznański. Upowszechnił tę powinność sobór trydencki. Prawo odnosiło się
jednak tylko do ksiąg chrztów i ślubów. Rejestrację zgonów uznał za obowiązek
w 1614 roku rytuał rzymski. Przepisy te stały się podstawą wielu rozbudowanych
zarządzeń synodalnych, które regulowały liczbę prowadzonych ksiąg metrykalnych
oraz szczegóły treści i formy. Należy jednak zaznaczyć, że jeszcze w XVIII wieku
nie zawsze ściśle ich przestrzegano 2 .
Z biegiem czasu księgi parafialne stawały się na mocy przepisów państwo
wych aktami stanu cywilnego. Wpłynęło to na usprawnienie ewidencji przez
wprowadzenie oddzielnych dla każdej serii ksiąg z wyznaczonymi i odpowiednio
zatytułowanymi rubrykami; wzmocniło równocześnie kontrolę nad systematycznym i prawidłowym zapisem.
Zachowane w dobrym stanie księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej
pw. św. józefa Oblubieńca w Starych Bogaczawicach z lat 1766-1879 pozwalają na
przeprowadzenie badań z zakresu ruchu naturalnego ludności parafii. Dzięki starannemu ich prowadzeniu możemy pokusić się również o rekonstrukcję struktury
społeczno-zawodowej ludności jej podległej. Ułatwione to będzie dzięki księdze
Communicantenregister der Kirche ztt Reichenau aus dem Bolkenheinischen Archipresbyterat
von Ann 1784 bis 1855 zawierającej coroczne imienne wykazy osób uprawnionych do
przyjmowania sakramentu komunii.1. Rejestr obejmuje wprawdzie lata 1784-1855,
1

2

l. G i e y s z t o r o w a,
Ibidem.

Wstęp

do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 199-200.

3
Archiwum Parafialne w Starych Bogaczawicach (dalej: APSB), Communicantenregisterder
Kirche zu Reichenau aus dem Bolkenheinischen Archipresbyterat von Ann 1784 bis l 855, sine sygn.

,
Monika Wójcik

138

ale ostatni pełny spis pochodzi z 1799 roku Skupiłam się głównie na danych z tego
roku. W razie wątpliwości związanych z niewyraźnym zapisem czy nieścisłościami
sięgałam do łat wcześniejszyc h wykazu, jak również do ksiąg chrztów i zgonów4 •
Na parafię objętą badaniem składały się dwie miejscowości: Stare Bogaczowiec i Chwaliszów, które od czasu fundacji klasztoru w Henrykowie w roku
1222 występowały zawsze w ścisłym związku 5 . W 1292 roku przeszły na własność
opactwa w Krzeszowie'. Pozostały w jego posiadaniu, poza okresem między 1547
a 1571 rokiem, do sekularyzacji w 1810 roku. Prawdopodobnie wraz z fundacją
henrykowską powolano w Starych Bogaczawicach parafię 7 •
Podkreśłić trzeba, że miejscowości objęte zasięgiem parafii zamieszkiwala
również ludność wyznania ewangelicko-augsburskiego. Brak źródeł uniemożliwia
ustałenie jej liczby. Możemy przypuszczać, że stanowiła łącznie nieco ponad 50%
mieszkańców Starych Bogaczowic i Chwaliszowa. Wniosek taki nasuwa się w
związku z informacjami, jakich na temat ludności dostarcza nam Knie 8 . Dlatego
też nie należy przyjmować przedstawionych poniżej danych jako odnoszących się
do ogółu zamieszkujących obie wsie.
Coroczny spis był prze prowadzany oddzielnie dla obydwu miejscowości.
Obejmował ułożony alfabetycznie wykaz rodzin. W obrębie jednej litery nie
zachowywano jednak porządku alfabetycznego. O miejscu zapisu decydowała
pozycja społeczna parafianina. I tak na pierwszym miejscu znajdują się kmiecie,
a dla ubogich wdów i sierot znajdujemy miejsce na końcu.
Przy rejestracji rodziny obowiązywał kanon zapisu, zgodnie z którym najpierw
wpisany był ojciec rodziny z podaną pozycją społeczną i zawodem lub pozycją,
jaką zajmował w administracji czy kościele parafialnym. Po nim występowała żona
z uwzględnieniem nazwiska panieńskiego i dzieci w kolejności urodzeń. Zaznaczano, jeśli dziecko było pasierbem głowy rodziny. Zapis był uzupełniony o wiek
i płeć. Dodatkową informacją, odnotowaną odnośnie do kmieci, dużych i małych
zagrodników oraz chałupników, był numer domu. Przy komornikach, ubogich
wdowach, sierotach czy służbie nie ma takiej notatki.
4

APSB, Taufbudt der Kin/te zu Reichmau fllts rlem Bolkenheinischett Archipresbyterat vom l.
Janumio 1794 bis u/t Decór 1809, sine sygn.
APSB, Taufóuch der Kirche zu Reichenau atts rlem Bolkenheinischen Archipresbyterat vom l.
Jamlfirio 1794 bis u/t Decbr 1809, sine sygn.
5
Księga henrykowsht, tłum . z łac. R. Grodecki, przcdm. J. Patcr, Wrocław 1986, s. 12.
6
Archiwum Państwowc we Wrocławiu (dalej: APW), rep. 83, sygn . 13.
7
G. S c h a r f, Alt- Reichenau. Versuch einer Monograpitie eines sch/esisches Gebitdorfes, Kasscl
1981, s. 86.
8
J. G. K n i c, Geographische Beschreibung von Sch/esien preussischen Antheils der Grafichaft Glatz
und der preussischen Markgrafichaft Oóer-Lausitz. Aót. III. alphaóetische, topographisch-statistische
Obersicht al/er grossern zmd kleinem Orte rler Privinz Sch/esien, Brcslau 1830, s. 605, 621.
W 1830 r. , 20 lat po sekularyzacji klasztoru, katolicka część ludności w Starych Bogaczawicach liczyła 1110 osób, protestanci- 944 osób; w Chwaliszawie odpowiednio 70 i 706 osób.
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Danych zawartych w źródle nie można jednak przyjmować bezkrytycznie.
Nie możemy mieć całkowitej pewności, że robiący spis był dokładny i nieomylny. Więcej na temat wiarygodności danych zawartych w księgach metrykalnych
możemy przeczytać m.in. u l. Gieysztorowej 9 •
Do drugiej połowy XII wieku opiekę duchową nad ludnością wsi klasztornych
w Polsce sprawowali kapłani świeccy. Porem nastąpiło stopniowe przejmowanie
tych obowiązków przez mnichów klasztoru, do którego wieś należała. Tak np. w
1175 roku Lubiąż sprawował protektorat nad trzema parafiami. Jest to pierwszy
wypadek patronatu cystersów w Polsce, być może i w zakonie. Cystersi prowadzili
duszpasterstwo wśród ludności zamieszkującej ich dobra już od połowy wieku XIII.
W 1255 roku kapituła generalna zezwoliła, by w Anglii cystersi administrowali
parafie w swych posiadłościach 10 •
W XIV wieku nasiliły się dążenia zakonu cysterskiego do inkorporacji pozostających pod ich zarządem parafii celem włączenia posiadanych przez nie uposażeń do majątku opactwa. W 1412 roku zezwolono na wcielanie do zakonu parafii
istniejących poza majątkami klasztornymi. Proboszczem parafii inkorporowanej
pozostawał z reguły mnich, podczas gdy w większości parafii patronackich urzę
dowali proboszczowie diecezjalni. Nawet wtedy, gdy proboszczem był cysters,
wikariusze diecezjalni wyręczali go w funkcjach duszpasterskich 11 •
W wieku XVIII większość zakonów śląskich sprawowała patronat nad kościo
łami parafialnymi. Zasadniczo prowadzili je sami zakonnicy. Wyjątek stanowiły
konwenty jezuickie, joannickie i po części cysterskie, w których duszpasterzowali
księża diecezjalni.
Cystersi krzeszowscy przejęli w XVI wieku obsługę parafii w swych dobrach
i tak pozostało do kasaty klasztoru. W swych posiadłościach mieli dwanaście
parafii dla klasztornych miast i czterdzieści wsi. W jedenastu duszpasterzowali
sami cystersi, w jednej pracował ksiądz diecezjalny. Na przełomie XVII i XVIII
wieku konwent liczył 50-70 mnichów, z których 15-18 pracowało w parafiach jako
duszpas terze 12 •
Mimo zmniejszenia liczby duchownych klasztornych opactwo w Krzeszawie
przejęło w 1611 roku zarządzeniem kapituły krzeszowskiej opiekę nad parafią
w Starych Bogaczowicach. Przyczyny tej decyzji należy szukać w niedostatku
księży świeckich, których szeregi przerzedziła reformacja. Możliwe jest także, że
konwent chciał w tym trudnym dla Kościoła katolickiego okresie oddać gminę
w silne ręce głęboko uduchowionych mnichów. Nie można zapominać, że Stare
9

I. G i e y s z t o r o w a, op. cit., s. 217-240.

Emyklopedia katolicka, t. III, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz, Lublin
1979, s. 723-730.
11
Ibidem, s. 730.
12
R o e s c h, Professbuch von Griissau. Lebm und Wirken der Zisterzienser 1292-1810, Wlirzburg [b.r.w.], s. 18.
10
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były jedną z ważniejszych posiadłości klaszwru i zakonnikom muna przejęciu parafii tutejszego dominium 13 • W pierwszych latach do
jej obsługi wybierano kolejno ojców: w 1611 roku Tobiasa Hallera, w 1611 roku
Marcina Claveia, a w 1616 roku Georga Herringa. O rym, że byli to istotnie mnisi
wielce pobożni świadczy wybranie ich na opatów w Krzeszowie 14 •
W okresie objętym badaniem proboszczem był ojciec Abraham Carl Joseph
Hovegel z miejscowości Słup koło Legnicy (od l sierpnia 1797 roku do 29 paź
dzie rnika 1806 roku). Miał do pomocy kapłanów: o. Małachiasa Neumanna w
latach 1798/1799, o. Philippa Wache'a w 1800 roku, o. Jakoba Rosnera w larach
1804/1805 i o. Lukasa Stieffa w 1806 roku 15 • Parafia znajdowała się w dekanacie
Bolków, który podlegał diecezji wrocławskiej.
Gmina katolicka liczyła w tym czasie 367 rodzin (w tym 19 z Chwaliszowa) 16 •
W większości były to rodziny wielodzietne składające się z co najmniej S osób.
N a 1275 ochrzczonych (z tego 88 w Chwaliszowie) 621 osób stanowili mężczyźni,
654 kobiety.
Społeczność wiejska składała się z kmieci, zagrodników, chałupników i komorników. Każda z grup była wewnętrznie zróżnicowana pod względem wielkości gospodarstw, liczby inwentarza oraz rodzaju obciążeń wobec pana 17 • Wydaje
s ię , że ich prawa do ziemi oparte były na własności dolnośląskiej występującej
powszechnie na Dolnym Śląsku. Jest ona równoznaczna z dziedzicznym oczynszowaniem. Miała charakter własności podległej, gdzie własność zwierzchnia
należała do pana 18 • Wniosek taki nasuwają wykazane w przychodach dominium
Stare Bogaczowiec pozycje: zapłacony czynsz roczny (Bezahlte Hofejahre) i czynsz
dziedziczny (Erbzinss) 19 • Według odpisu dokumentu powierzchnia użytkowa gospodarstw chłopskich na terenie Starych Bogaczawic w roku 1788 miała wahać się
między dwoma a dziesięcioma rózgami, gdzie jedna rózga miała 3,77 m (około 15
mz)z 0 . Jest mało prawdopodobne, by mogły istnieć tak małe gospodarstwa: dwie
rózgi to niecałe 30 mz, d z iesięć- 300 m 2•

Bogaczowiec

siało zależeć

u F. M a h n e r, Beitriige zur Wirtssdwftsgeschichte des Cistercimerkloster Criissau in Schlesien,
Hieldesheim 1913, s. 43. Z. K w a ś n y, ]. W o s c h, Tabele podatku gruntowego i ludności wsi
ślqskidz z o!.:olo 1765 ro!.:u, Wrocł aw -Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 109.
14
G. S c h ar f, op. cit., s. 86.
15
W. R o e s c h, Beitrage zur Kirchgeschichtevon Altreichowu Kreis Waldenburg(Schlesien), [w:]
Souderd171ck aus Archiv fur schlesische Kinhengesthichte, B d. XIV, Hildesheim 1956, s. 245.
16
Wdowy i osoby stanu wolnego figurujące liczone są jako rodzi na.
17
F. M a h ner, op. cit., s. 62-64, 101 , 102.
18
K. Orz e c h o w s ki, Pmistwo i pmwo, [w:] Historia Śląs!.:a, red. W. Długoborski, t. II,
cz. l, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 65.
1
') APW, Klasztor cystersów w Krzeszow ic, sygn. 327-330.
10
G. S c h a r f, op. cit., s. 57-58. Autor korzystał z odpisu dokumentu, który był przechowywany w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach, a sporządzonego przez Herberta
Englera. Niestety nie udało mi się go odnaleźć. Najstarsze akta znajdujące się w archiwum
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Kmiecie (Bauer) tworzyli najbogatszą grupę ludności wiejskiej, zarazem
najmniej liczebną. Na terenie Pogórza Sudeckiego przeważały gospodarstwa peł
nokmiece, ćwierćkmiece występowały rzadko. Powierzchnia gospodarstw liczyła
1-2 łany zależnie od terenu. Przeważnie na jedno gospodarstwo przypadało 80120 morgów ziemi uprawnef 1• Gospodarstwa kmiece zaliczano do sprzężajnych.
Można było spotkać czterokonne i trzykonne. Oprócz nich występowały dwu- i
jednokonne, a nawet bez koni i wołów pociągowych. Wydaje się, że na terenie
obu miejscowości przeważali kmiecie z ubogim zaprzęgiem łub nie posiadali go
wcale, gdyż nie obowiązywała ich pańszczyzna sprzężajna 22 • W niniejszej parafii
było 22 rodziny kmiece: 19 w Starych Bogaczowicach, 3 w Chwałiszowie.
Zagrodnicy należeli do społeczności znacznie uboższej. Na ich dobytek
składał się dom z ogrodem i niewielki kawałek poła. Zagrodnicy prawie nigdy
nie posiadali więcej niż S morgów ziemi uprawnej, zazwyczaj zaś 1-2 morgi 23 • W
obrębie swojej grupy dzielili się na dużych (Crosgiirtner) i małych zagrodników
(K/eingiirtner). O statusie "małego" i "dużego" decydowała zamożność gospodarza.
Stare Bogaczawice miały 11 dużych zagrodników i 54 małych. W Chwaliszawie
zamieszkiwały 2 rodziny dużych zagrodników i l małych.
Chałupnicy (Hiiu/er) różnili się czasem tylko nieznacznie od zagrodników
czynszowych. Pod względem majątkowym była to grupa dość jednolita 24 • Zazwyczaj
posiadali tylko dom z ogrodem. Gwałtowny wzrost tej grupy nastąpił w drugiej
połowie XVIII wieku. Do badanej parafii należało 58 takich rodzin zamieszkujących
w Starych Bogaczowicach. Rejestr nie wykazuje ich dla Chwaliszowa.
Komornicy (Haussmann) stanowili stosunkowo liczną grupę . Nie posiadali
domu ani ziemi. Utrzymywali się z pracy najemnej u bogatszych chłopów i na
folwarkach. Mieszkali kątem u kmieci, zagrodników czy chałupników łub na dworach szlacheckich. 113 rodzin komorników mieszkało w Starych Bogaczowicach,
7 w Chwaliszowie.
W 1799 roku struktura zawodowa parafii była bardzo urozmaicona. Dzięki
zapisom w rejestrze oraz w księgach chrztu i zgonów znajdujemy aż 25 różnych
zawodów, w tym stanowiska piastowane z urzędu. Mamy więc sołtysa pełniącego
funkcję sędziego (Cerichtsscho/zer), dwóch ławników przysięgłych (Cerichtsgeschworner), pisarza sądowego (Cerichtschreiber) i kata (Stockmeister, Scharfrichter), który obsługiwał sześć miejscowości. Posiedzenia sądowe odbywały się u bogaczawickiego
ławniczego (Cerichtskretschamer) w budynku, który w dzień powszedni spełniał

gminnym pochodzą z 1945 r. O istnieniu starszych kompetentnemu pracownikowi
nie wiadomo.
21 S. M i c h a l ki e w i c z, Wieś i rol!lictwo, [w:) Historia Śląska, s. 138.
22 F. M a h ner, op. cit., s. 62.
2-' Ibidem, s. 140.
24
Ibidem, s. 140, 141.
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funkcję karczmy, sam ławniczy pracował jako karczmarz (Kretschmer, Arendatorius).
Nad bezpieczeństwem czuwał strażnik (Schutzgenoser). W Starych Bogaczawicach
mieścił się urząd pocztowy i mieszkał poczmistrz królewski (konig/icher Postha/ter)
oraz goniec (Cemein Boter). Wieś miała także lekarza (Chirurg). Pieczę nad lasami
klasztornymi sprawował leśniczy (Forster), który pełnił jednocześnie funkcję
klasztornego myśliwego (Herrschaft/icher lager).
Na terenie Starych Bogaczawic funkcjonował folwark klasztorny. Sprawami
gospodarczymi zajmował się tutaj klasztorny ekonomista (Herrschaftlicher Wirtschajt/er). W dobrach folwarcznych zatrudnienie miało dwóch mleczarzy (Miilscher) i
pięciu klasztornych owczarzy (HerrschaftlicherSchiifer). U tych ostatnich występował
przypuszczalnie podział pracy - w księgach metrykalnych figuruje mały (K/einschafer) i duży owczarz (Crosschafer). Tu też prawdopodobnie pracowało pięciu
służących (Dienstbote), być może obsługiwali dwór klasztorny.
W parafii mełło zboże pięć młynów. Wiatrak i dwa młyny wodne znajdowały
się w Starych Bogaczowicach. jeden z młynów był połączony z karczmą, zwano
go Kretschammiih/e. Inny, znajdujący się w północnym końcu wsi, nosił nazwę
Winke/miih/e. W Chwaliszawie funkcjonowały dwa młyny wodne. Za użytkowanie
młynów młynarze musieli uiszczać tzw. opłatę noworoczną i odprowadzać czynsz
w pieniądzu. Opłacali też przywilej piekarniczy oraz płacili za możliwość tuczu
trzody chlewnej przy młynie 25 •
Karczma-młyn należała do folwarku. Miała ona przywilej piekarniczy. Poza
tym na terenie miejscowości istniała jeszcze jedna piekarnia. Można przypuszczać, że zajęcie to uprawiało więcej osób, ponieważ piekarstwo rozwijało się przy
młynach i praktycznie każdy młynarz miał przywilej wypieku chleba i bułek
(tzw. Backgerechtigkeit) 26 • Tymczasem ze źródeł wynika, że tylko jeden młynarz,
wspomniany Kretscham Mii//er, parał się nim. Do kasy dominium wpływało rocznie sześć talarów (w 1803 roku dziesięć talarów) z tytułu czynszu piekarniczego
płaconego przez młynarzy 27 • Oprócz piekarzy "zawodowych" musieli więc działać
tzw. dzicy, pozbawieni uprawnień. Takie wypadki zdarzały się często w dobrach
Hochbergów. " D zikim" piekarnictwem zajmowali się przeważnie kmiecie. Oni
też, oprócz wypieku, sprzedawali swoje wyroby 28 •
W folwarcznej słodowni-browarze pracował klasztorny słodownik (Herrschaftlicher Ma/zer) i browarnik (Brauer) w jednej osobie. Występuje on przed rokiem
1799, później nie pojawia się, ale znajdujemy dwóch piwowarów. Co do jednego
mamy informacje, że był klasztornym browarnikiem czynszowym (Herrschaftli-

APW, Klaszror cystersów w Krzeszowie, sygn. 327,328, 329, 330.
S. M i c h a l ki e w i c z, Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiejpołowie XV!l! wieku,
Warszawa 1992, s.147.
27
APW, Klasztor cystersów w Krzeszowie, sygn. 327-330.
28
S. M i c h a l ki e w i c z, op. cit., s. 147.
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nie ma żadnych wzmianek co do zakupu czy uprawy
chmielu, należy przypuszczać, że piwo- podobnie jak w bliskich dobrach Hochbergów - produkowano w większej części z jęczmienia, przynajmniej do 1800
roku. Świadczy o tym posiadanie słodowni. Zboże otrzymywano z folwarków.
Ziarno przerabiano na słód, a następnie warzono. Nie można jednak całkowicie
wykluczyć chmielu. Dzierżawca mógł używać go do produkcji piwa. W dobrach
Hochbergów chmiel kupowano bądź na rynkach lokalnych, bądź korzystano z
produkcji własnef 9 • Być może i cystersi, zanim oddali browar w dzierżawę, nabywali ten surowiec.
W mięso zaopatrywano się u dwu rzeźników. Z ich usług oprócz ludności
korzystał też folwark klasztorny. U rzeźnika Herrmanna kupowano porcjowane
mięso (Taffelfleisch) na potrzeby kuchni dworskiej. Od niego też nabywano mięso,
które jako część wynagrodzenia otrzymywała czeładź30 •
W Starych Bogaczawicach miało warsztaty czterech kowali, dwóch stolarzy oraz
bednarz. Jako ciekawostkę można podać, że na terenie parafii mieszkał rzeźbiarz
- Johann Joseph Meier.
Najczęściej uprawianym zajęciem przez ludność było tkactwo lniane. Rejestr
wykazuje, iż 38,8% rodzin trudniło się cym zajęciem. Do jego rozwoju przyczyniły
się warunki życia w Sudetach i na Pogórzu. Niezbyt urodzajne gleby, długie zimy,
częste przymrozki i niska średnia temperatura roczna nie sprzyjały osiąganiu zadawalających plonów. Długie zimowe wieczory umożliwiały mieszkańcom wsi zajęcie
się czymś innym niż uprawa roli. Bogactwo wód bieżących i dobrze nasłonecznione
stoki umożliwiały bielenie i folowanie płótna. Z czasem tkactwo stało się podstawowym zajęciem ludności wiejskiej, a dla wielu głównym źródłem utrzymania.
Na terenie parafii katolickiej tkactwem zajmowało się czterdzieści rodzin, z czego
47,5% co zagrodnicy, 27,5% -chałupnicy, 25%- komornicy. Badany okres nie był
wszakże pomyślny dla tej gałęzi przemysłu. Producenci spotykali się z wielkimi
trudnościami, wielu doskwierał głód 31 •
Poszczególne etapy produkcji płótna były wyodrębnione i każdemu z nich
towarzyszyła rzesza pośredników. Producenci włókna lnianego sprzedawali je
wędrownym skupywaczom, a ci surowiec odstępowali przędzalnikom, którzy z
kolei gotową przędzę dostarczali handlarzom, u których zaopatrywali się tkacze. W
parafii mieszkało czterech handlarzy przędzy (Garnhiitzdler): jeden w Chwaliszawie
i trzech w Starych Bogaczowicach. Oprócz nich handlem zajmowało się dwóch
kramarzy (Kramar), nie wiadomo jednak, jakim towarem handlowali.

cher Pachtbrauer).
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Najliczniej reprezentowanym rzemiosłem oprócz tkactwa było szewstwo i
krawiectwo. Podobnie wyglądała sytuacja u Hochbergów. Szewców (Schuhmacher)
na terenie Starych Bogaczawic pracowało trzynastu, co stanowiło 12,6% ogółu
rzemieślników. Podobnie było z krawcami (Schneider), których według dokumentów było w 1799 roku dziesięciu, w tym jeden z Chwałiszowa. Dawało to 9,7%
warsztatów.
W pracy duszpasterskiej wspierał proboszcza kapłan. Możliwe, iż oprócz posług
duchowych pomagał nauczyciełowi (Schulmeister) w miejscowej szkole katolickiej.
Głównym pomocnikiem świeckim w kościele parafialnym był tzw. Kirchvater. Tak
określała ludność miejscowa osobę piastującą urzędy zakrystiana, kościelnego i
dzwonnika·12 . W Starych Bogaczawicach pracowało ich dwóch. Możliwe, że mieli
podzielone obowiązki. Podczas odprawiania nabożeństw służyli kapłanom przy
ołtarzu tzw. ołtarzyści (Gemein Aeltester). To zaszczytne stanowisko piastowało trzech
mieszkańców Starych Bogaczowic. Pochówkiem zmarłych zajmował się grabarz
(Totengriiber). Prawdopodobnie obsługiwał nie tylko wiernych katolickich, ale i
ewangelików, cmentarz bowiem był wspólny dla obu gmin wyznaniowych.
Ludność należała do zamożnych. Ilustruje to struktura społeczno-zawodowa
parafii. Na 367 rodzin 87 posiadało gospodarstwa. 50% rodzin chałupników posiadało własne warsztaty, na "własnym" pracowało 16,8% komorników. Liczba
rzemieślników- ponad 100 i wykonywane przez nich zajęcia świadczą o bogactwie
miejscowości, m.in.: browar i słodownia, dwie rzeinie, dwa zakłady stolarskie,
pięć młynów, cztery kuinie, dziesięciu krawców, trzynastu szewców i czterdziestu
tkaczy. O znaczeniu Starych Bogaczawic świadczy również lokalizacja na terenie
miejscowości oddziału pocztowego oraz sądu ziemskiego, jak również zatrudnienie
kara obsługującego sześć miejscowości.

Monika Wójcik
DIE GESELLSCHAFTLICH-BERUFLICHE STRUKTUR
DER BEVOLKERUNG IN DER ROMISCHEN-KATHOLISCH PAROCHIE
STARE BOGACZOWICE AM ENDE DES 18. JH.
Zusammenfassung
DerText stellt uns die gesellschaftłich-berufliche Struktur in der Parochie Stare Bogaczowice,
die aus Dorfer Stare Bogaczawice i Chwaliszów bestand, am Ende des 18. Jh. vor. Man kann
da von erfahren, wie viele Katholiken hier lebten, welchen gesellschaftlichen Status sie hatten
und in wekhem Beru f sie tatig waren.
Diese zwei Dorfer gehi:iren wm Zisterzienserkloster in Krzeszów. Sie waren reich und
in vielen Berufen tatig. Sie arbeiteten selbstandig ais auch ais Beamte. Es gab hier sehr un-
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terschiedliche Bereiche in den sie tatig waren: Bierbrauer, Backer, Metzger, Topfhandler,
Schneider, Weber, Schuhmacher usw. Hier gab es auch: Gerichtsgeschworner, Gerichtschreiber,
Stockmeister und Scharfrichter.
Die genaue Za hien von getauften Frauen und Mannern zeigt uns die Gro Be der Gemeinde.
Wir sehen also, welche Rechte die bestimmten Gruppen hatten, welche Position wir ihnen im
Rahmen dieser Gesellschaft zuschreiben soli en. Wir konne n a uch Beobachten, wie viele Familien ihre eigene Hauser hatten und wie viele Bauerhofe au f dem Lande vorhanden waren.
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ANTONI RADZIWIŁŁ l ATANAZY RACZYŃSKI:
IDEA KOMPROMISU Z PRUSAMI
- PROJEKTY l DZIAŁANIA

K

siążę

Antoni Henryk Radziwiłł urodził się w 1755 roku w Wilnie, zmarł w 1833
roku w Berlinie. W 1796 roku zawarł związek małżeński, wprowadzający go w
krąg pruskiej rodziny królewskiej, żeniąc się z księżniczką Luizą von Hohenzollern,
córką księcia Ferdynanda Pruskiego, stryjeczną siostrą króla Fryderyka Wilhelma II. Uzyskane w ten sposób koneksje polityczne próbował wykorzystywać do
podejmowania inicjatyw i działań służących sprawie polskiej i polskim interesom
narodowym- najpierw w epoce napoleońskiej, a następnie, od 1815 roku, jako
namiestnik królewski w powołanym decyzją kongresu wiedeńskiego Wielkim
Księstwie Poznańskim. Zaznaczmy od razu, że polityka nie była jedynym i chyba
nie najważniejszym przedmiotem aktywności Antoniego Radziwiłła. Równie,
jeśli nie bardziej, znany jest jako aryrysta-muzyk i mecenas kultury, autor m.in.
ilustracji muzycznej do Fausta Goethego, wielu utworów kameralnych, organizator
salonowych koncertów Fryderyka Chopina, Niccola Paganiniego i innych znanych
wykonawców, patron teatru'.
Podobnie można w skrócie scharakteryzować sylwetkę hrabiego Ataoazego
Raczyńskiego (1788-1874, brat Edwarda). W latach młodzieńczych służył w armii
Księstwa Warszawskiego (uczestniczył w kampaniach 1806-1807 i 1809 roku),
a następnie (1811-1814) w dyplomacji saskiej. Z epoki napoleońskiej pochodzi
pierwsza część jego dziennika, wydanego później pod znamiennym tytułem N och
ist Polen nichtverloren 2 • Wyrażał w nim nadzieje niepodległościowe właściwe tamtej

'A. G a l o s, A. N o w ak-R o m a n o w i c z, Radziwiłł Antoni Henryk, [w:] Polski słownik
biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1987; T. P r z y b y l s k i, Radziwiłł Antoni, [w:] Wielkopolski
słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981; L. Trze c i akowski, Luise de dom o Hohenzollern
i Antoni Radziwiłł w Wielkim Księstwie Poznańskim, "Herold" 1991, nr 2.
2
A. Rac z y ń ski, N och ist Polm nicńtverloren. Aus dem Tagebiicńem des Atńanasius Raczyński
1788-1818, hrsgb. und Ubers. von J. Graf Raczyński, Berlin 1984; Der Weg nacń Berlin. Aus den
Tagebiichem des Atńanasius Raczyński 1819-1836, hrsg. und Ubers. von J.A. Graf Raczyński, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (dalej: B. Racz.), rkps nr 4047, t. I/II.
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epoce, ale tak że sporo sceptycyzmu wobec intencji Napoleona i Aleksandra l. Po
1815 roku uznał, że Polacy swe polityczne nadzieje powinni związać z Prusami.
Sam od 1826 roku oddał swe usługi dyplomacji pruskiej . W latach 1830-1834 był
przedstawicielem Prus w Danii, w okresie 1842-1848 w Portugalii i 1848-1852
w Hiszpa nii'. Podobnie jak książę Radziwiłł bardziej znany jest z działalności
mecenackiej- jako jeden z najbardziej cenionych kolekcjonerów malarstwa europejskiego XIX wieku, którego zbiory były eksponowane w Berlinie, a dziś są
podstawą zasobu Muzeum Narodowego w Poznaniu 4 . Nieobce jednak mu były,
szczególnie w pierwszej połowie życia, ambicje polityczne. Świadectwa zaangażowa nia w sprawy polskie zostaną przyroczone w dalszej części artykułu. Do 1826
roku przebywał na stałe w Wielkim Księ s twie Poznańskim, a później, będąc w
misjach dyplomatycznych i mies zkając w Berlinie, bywał gościem w Poznaniu i
rodzinnych majątkach.
Początków orientacji propruskiej w polskiej polityce doby porozbiorowej
należy szukać w zawarciu przymierza polsko-pruskiego w czasie obrad Sejmu
Wielkiego, w 1790 roku. Sojusz ten, skierowany przeciwko Austrii i Rosji, nie
za pobiegł kolejnym rozbiorom Rzeczypospolitej w 1793 i 1795 roku . Prusy, zamiast zgodnie z traktarowymi przyrzeczeniami bronić integralności terytorialnej
Rzeczypospolitej, wzięły udział w obu rozbiorach oraz w stłumieniu insurekcji
kościuszkowskiej w 1794 roku. Przewrotnie tłumaczyły zerwanie porozumień
radyka lną zmianą ustroju sąs iada w wyniku uchwalenia Konstytucji 3 maja 5 .
Wydawać by s ię mogło, że ten przykład politycznej wiarołomności na zawsze
odstręczy Polaków od pokładania w państwie pruskim nadziei na zmianę losów
narodu . Realia epoki porozb iorowej, która przyniosła prawie całkowitą izolację
kwestii polskiej w stos unkach międzynarodowych, zmuszały jednak niektórych
polskich polityków, s tawiających na ewentualne konflikty między zaborcami, do
dokonywania wyboru orientacji: prorosyjskiej, proaustriackiej czy wreszcie także
propruskiej. Ta ostatnia bezpośrednio po trzecim rozbiorze nie była sprzeczna
z orientacją profrancuską, ponieważ Prusy po zawarciu traktatu pokojowego w
Bazylei w 1795 roku wystąpiły z koalicji antyfrancuskiej i nie przystępowały do
niej aż do jesieni 1806 roku .
Ślub Antoniego Radziwiłła z księżniczką Luizą w marcu 1796 roku w Berlinie siłą rzeczy miał aspekty polityczno-dynastyczne. Wiązano go z możliwością
odnowienia przymierza polsko-pruskiego. Jeden z głównych animatorów tego
'S. Ki c n i c w i c z, Raczytisl:i Atanazy, [w:] Po/ski słown ik biograficzny, t. XXVIII, s. 625627.
Sammlung Gr(J( Raczytiski. M alerei derSpiitromantik aus dem Nationalmuseum Poznań, hrsgb.
vo n K. Kalinowski u. Ch. Hcilmann, Mrrnchcn 1992.
5 Historia tf:yplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 640-654;
S. A s k e n a z y, Przymierze polsko-pruskie, Lwów 1900, passim.
6
J. P a c h oń ski, GenerałJan Hemyk Dąbro wski, Warszawa 1980, s. 118-123, 145-146.
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związku, stryj Fryderyka Wilhelma II i księżnej Luizy, książę Henryk, znany był
jako polonofil i rzecznik odbudowy państwa polskiego6 • W kręgu jego dworskopolitycznego oddziaływania spotykali się pruscy i polscy zwolennicy odwrócenia
złowrogiej tradycji antypolskiej polityki fryderycjańskiej. Rangę symbolu miał
fakt, że w dniu ślubu (17 marca 1796 roku), dzięki protekcji księcia Antoniego,
doszło do pierwszej audiencji Jana Henryka Dąbrowskiego u króla Fryderyka
Wilhelma II.
Dąbrowski zaproponował utworzenie u boku Prus oddziałów polskich w celu
wykorzystania ich w demonstracji wojskowej lub wojnie przeciwko Austrii. Ta
zaś miała być poprzedzona powstaniem Polaków w Galicji, którą powinny zająć
wojska pruskie wspomagane przez korpus polski. Politycznym efektem tego wystąpienia miało być odtworzenie- przy poparciu Francji- Królestwa Polskiego z
Hohenzollernem na tronie, a następnym etapem- uderzenie na Rosję i odzyskanie
wschodnich województw Rzeczypospolitej.
Fryderyk Wilhelm II, związany konwencjami rozbiorowymi i obawiający
się starcia z Rosją, odrzucił ten projekt. Zaproponował jedynie Dąbrowskiemu
wysokie stanowisko w armii pruskiej bez żadnych politycznych obietnic, co nie
zadowalało polskiego generała. Po tym niepowodzeniu Dąbrowski udał się poprzez Drezno do Paryża zabiegać o względy Dyrektoriatu, skąd został skierowany
do Włoch, do generała Bonaparte 7• Jego rolę w Berlinie przejął teraz sam książę
Radziwiłł, próbując kontynuować i rozwijać wspomniane koncepcje. Nawiązał
przy tym poufne kontakty z profrancuską, niepodległościową emigracją we Francji, również planującą antyaustriackie powstanie w Galicji w związku z walkami
francusko-austriackimi we Włoszech. Dyskretnie zabiegał na dworze i w Tajnym
Gabinecie Królewskim o ponowne rozważenie propozycji J.H. Dąbrowskiego
-równie bezskutecznie. Przy okazji nadwyrężył zaufanie królewskie, gdyż wyszły
na jaw jego kontakty z emigracją. Nie miało to zresztą zasadniczego wpływu na
niepowodzenie projektu, ponieważ Fryderyk Wilhelm II nadal nie widział w nim
pruskiego interesu 8 • Trudno było zresztą spodziewać się innego stanowiska jednego z zaborców, skoro sam Napoleon Bonaparte w traktacie z paidziernika 1797
roku kończącym wojnę z Austrią w Campo Formio zobowiązał się nie popierać
Polaków przeciwko Austrii.
Epoka napoleońska była jednak okresem nieustannych zmian geopolitycznych, które dokonywały się na oczach współczesnych. Podtrzymywało to
aktualność sprawy polskiej. W okresie kryzysu nadziei związanych z Francją w
pierwszych latach XIX wieku zwolennicy orientacji prorosyjskiej i propruskiej
próbowali stworzyć antynapoleońską polityczną alternatywę. Krótko po zawarciu

7
8

S. A s k e n a z y, Napoleon a Polska, Warszawa-Kraków 1918, t. I, s. 124-129 i n.
Histona dyplomacji polskiej, t. III: 1795-1918, red. L. Bazylow, s. 14-27.
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przez Napoleona nowego traktatu pokojowego z Austrią w Luneville, w którym
ponownie zobowiązał się do niepopierania wrogów Wiednia, a następnie wysłaniu
części polskich legionów na San Domingo w 1801 roku, Antoni Radziwiłł ponowił
propozycję uczynienia króla Prus, teraz już panującego od 1797 roku Fryderyka
Wilhelma III, królem Polski. Jednym z elementów ówczesnych działań Radziwiłła
były próby pozyskania księcia Józefa Poniatowskiego, który wówczas jako poddany
pruski przebywał w Warszawie. Kiedy od początku 1802 roku Poniatowski bywał
w Berlinie, próbując odzyskać zajętą przez władze pruskie część majątku króla
Stanisława Augusta, skorzystał z protekcji księcia Antoniego, dzięki której w dużej
mierze jego starania zakończyły się powodzeniem. Przy tej okazji król Fryderyk
Wilhelm III obdarzył krewnego polskiego króla dożywotnią pensją i orderami Orła
Czarnego i Czerwonego, zachęcając do pozostania na stałe w Berlinie. Sytuowałoby
to Poniatowskiego w bezpośrednim kręgu oddziaływania Antoniego Radziwiłła.
Książę Józef odrzucił jednak to zaproszenie, powracając do swego- jak wiadomo
- nieskoncentrowanego wcale na polityce życia w Warszawie 9 • Tymczasem w
niespełna 4 lata póiniej władze pruskie zaczęły poważnie rozważać wystąpienie
przeciwko Napoleonowi ze względu na ogromny wzrost jego wpływów w Niemczech po rozbiciu III koalicji w 1805 roku, utworzeniu Związku Reńskiego i
likwidacji Cesarstwa Rzymsko-Niemieckiego latem 1806 roku. Zdaniem księcia
Radziwiłła stwarzało to najlepsze od lO lat warunki do realizacji jego zamierzeń.
Dlatego w swych w rozmowach z Fryderykiem Wilhelmem III starał się przekonać
do uprzedzenia spodziewanych w toku nowej wojny z zaborcam i Polski propolskich
dekl aracji Napoleona. W związku z tym proponował monarsze utworzenie z ziem
zaboru pruskiego (a był to obszar sięgający granicami Bałtyku, Niemna, Bugu i
Pilicy, z Poznaniem i Warszawą, obejm uj ący ponad 141 tys. km 2) Królestwa Polskiego i przyjęcie jego korony (z możliwością ogłoszenia Aleksandra I królem Litwy). Administracja na jego terytorium miałaby zostać spolszczona, powołać miano
polskie wojsko, na którego cze le powinien stanąć Józef Poniatowski lub Tadeusz
Kościuszko. Ola siebie autor planu projektu przewidywał funkcję wicekróla.
Tym razem Fryderyk Wilhelm III nie od rzucił tych propozycji. Trzeba
pamiętać, że po III rozbiorze prawie połowę ludności jego państwa stanowili
Polacy, których postawę w razie konfliktu z Francją musiał brać pod uwagę. Nakazał Radziwiłłowi, aby wspólnie z Feliksem Łubieńskim (przyszłym ministrem
Księstwa Warszawskiego) przygotował projekt konstytucji dla planowanego tworu
państwowego. Jego zarys, oparty na wcześniejszych założeniach, został w krótkim
czasie przez obu statystów napisany i przedstawiony królowi. Jednak w obliczu
rozpoczęcia działań wojennych w początkach października 1806 roku został on
odłożony ad acta.

9

S. A s k e n a z y,

Książę Józef Poniatowski

1763-1831, Warszawa 1978, s. 117-121.
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Druzgocąca klęska, jaką wojska pruskie poniosły 14 października pod jeną i
Auerstedt w starciach z armią Napoleona oraz antypruskie powstanie w Wielkopolsce przesądziły, iż projekt Antoniego Radziwiłła spotkał taki sam los, jak wcześniej
szy o niespełna Zlata wymierzony przeciw Prusom "plan puławski" księcia Adama
Jerzego Czartoryskiego po bitwie pod Austerlitz i wcześniejszym pojednaniu cara
Aleksandra I z królem pruskim. Nie ujrzał więc światła dziennego, nie stał się
podstawą realnych rozwiązań polityczno-ustrojowych i prawno-międzynarodowych .
Trudno oczywiście powiedzieć, czy w wypadku pokonania Napoleona obaj monarchowie spełniliby swe obietnice. Można natomiast zauważyć, że utworzenie w
1815 roku Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w których obaj
odgrywali rolę głowy państwa, w sposób bardzo ogólny nawiązywało do koncepcji
polityczno-dynastycznych z czasów napoleońskich, choć w znacznie okrojonych
ramach terytorialnych i ustrojowych.
Książę Antoni Radziwiłł należał do tej większości polskich polityków, którzy po niepowodzeniu wszystkich orientacji doby napoleońskiej pogodzili się w
praktyce z realiami wyznaczonymi na kongresie wiedeńskim. Przyjąwszy funkcję
namiestnika Wielkiego Księstwa, czuł się przy tym w obowiązku, aby aktywnie
przekonywać rodaków w Wielkopolsce do zaakceptowania nowej rzeczywistości.
W swym pierwszym publicznym oficjalnym wystąpieniu po przybyciu do Poznania
odwoływał się do twardego politycznego realizmu:

Zaburzenia, których Europa doznała od lat 25, zajęły prawie wszystkie kraje, dotknęły
ludy wszystkie. [... ] Chcąc Europę na nowych, pewnych i gruntownych ubezpieczyć zasadach, potrzeba było, ażeby wszystkie kraje poniosły ofiary, ażeby wszystkie ludy część
swego bytu poświęciły. Lecz, jeżeli podług tych prawideł w formach, których okoliczności
wymagały, przywrócona miała zostać równowaga, nie było podobieństwem wracać się do
przeszłości. [... ]W skutku tych układów ogólnych, przez Europę całą zawarowanych, i wy
mieszkatky Wielkiego Księstwa Poznańskiego, macie składać część osobną, lecz nieoddzielną monarchii pruskiej, i los wasz ma być z jej losem połączony.
Nawiązując do minionej epoki napoleońskiej, która szczególnie latem 1812
roku zdawała się otwierać perspektywy odbudowy państwa polskiego w kształcie
terytorialnym zbliżonym do przedrozbiorowego, książę-namiestnik radził

[... ]odrzucić te niebezpieczne łudzenia się, które od rzeczywistości odwodzą i czerniąc
które w miejsce prawdy próżne i uwodzące wystawiają
pozory. Dzielność rozsądku wyjawia się na uważaniu rzeczy tak, jak są, a dzielność charakteru na poddaniu się temu, co niezwalczone okoliczności nakazują. [... ]Mądrość radzi, interes
narodowy wymaga, powinność każe, abyście mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego
zastanawiali się nad pożytkami, które nam zabezpiecza nowy porządek rzeczy 10 •

ją, przeistaczają oną- łudzenia się,

10
J. W ą s i c k i, Ziemie polskie pod zaborem proskim. Wielkie Księstwo Poznońskie 1815-1848.
Studium historyczno-prawne, Warszawa-Poznań 1980, s. 72.
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Opisując ów nowy porządek, książę-namiestnik przekonywał do walorów
politycznych i cywilizacyjnych oświeconego państwa pruskiego. Mówił o dobrych
wobec Polaków intencjach jego monarchy, gwarantującego swobodę języka, obyczajów i religii oraz zapowiadającego współudział polskich poddanych w kierowaniu
prowincją. W związku z tym wzywał do okazania zaufania" najlepszemu z królów" i
pełnej wobec niego lojalności. Sam taką postawę deklarował, podkreślając zarazem
swoją polskość i troskę o zachowanie polskiego charakteru Wielkiego Księstwa
Poznańskiego 11 . Nieznany opinii publicznej pozostał wcześniejszy (z 7 kwietnia
1815 roku) fakt podpisania przez księcia protokołu warunków przejmowania Poznańskiego przez władze pruskie, w którym stwierdzono m.in.:

W. Ks.

Poznańskie

stanowi

integralną część

monarchii pruskiej i ma być wedle tego
ile się to da z głównym celem

rządzone. Narodowość mieszkańców szanować należy, o

pogodzić 1 2 .

W protokole tym, a następnie w odezwie króla Fryderyka Wilhelma III z
15 maja 1815 roku zapewniono Polaków w powołanym do życia Księstwie o poszanowaniu ich praw narodowo-językowych i religijnych w życiu publicznym i
prywatnym oraz preferowaniu w dostępie do stanowisk w administracji i innych
instytucjach 13 • Zacywwane zastrzeżenia otwierały jednak pole do dowolnych
interpretacji.
Szczerość intencji pruskich i polityczną efektywność lojalistycznej postawy
Antoniego Radziwiłła zweryfikowały realia stosunków politycznych w Wielkim
Księstwie Poznańskim po 1815 roku . Już w pierwszym dziesięcioleciu, zwanym
za sprawą pojednawczej polityki zwierzchnika pruskiej administracji w Księstwie,
nadprezydenta prowincji Josepha Zerboniego d i Sposetti "okresem pojednania",
książę Radziwiłł musiał interweniować w ministerium oświecenia przeciwko
germanizacyjnym działaniom w szkolnictwie wielkopolskim wpływowych miejscowych urzędników, jak rektor gimnazjum w Poznaniu Jan Samuel Kaulfuss i
radca szkolny August Jacob. Sojusznikiem Radziwiłła w tej sprawie był liberalny
minister, zwolennik krzewienia edukacji w języku narodowym, Karl Altenstein
oraz wspomniany J.Z. di Sposetti. Po jego odwołaniu i zastąpieniu przez mniej
sprzyjającego Polakom Johanna Baumana w 1825 roku praktyki germanizacyjne
znowu uległy nasileniu. Forum, na którym można było oficjalnie przeciwko nim
zaprotestować, stał się funkcjonujący od 1827 roku sejm prowincjonalny. Antoni
Radziwiłł przyłączył się do głosów wyrażających rosnące rozczarowanie polityką

11
S. K a r w o w s k i, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. I: 1815-1852, Poznań
1918, s. 13-17.
12
Ibidem, s. 2.
D J. B u z e k, Historya polityki narodowofciowej rządu pruskiego wobec Polaków. Od traktatów
wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908, Lwów 1909, s. 19-24.
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pruską w

tej dziedzinie. Wziął udział w przygotowaniu petycji protestacyjnej sejmu,
królewskie zobowiązania z 1815 roku. Przy tej okazji przedstawił
memoriał, w którym zaprotestował przeciwko ograniczaniu praw językowo-naro
dowych. Powoływał się zarówno na ducha i literę zobowiązań z 1815 roku, jak i
na względy praktyczne: słabo znający niemiecki Polacy byli jego zdaniem gorzej
traktowani przez sądy i urzędy, nauka w szkołach zaś- wbrew oświatowym deklaracjom i ambicjom państwa - mniej efektywna. Wnioski księcia były pełne
rozgoryczenia, a zarazem sformułowane w tonie dosyć ostrym:
przypominającej

Wła dze

wbrew zapewnieniom królewskim uważają język polski za zło konieczne.
Wielkiego Księstwa Poz.nańskiego nie mogą pogodzić się z myślą, że język
wytępiony [... )1 4 •

Mieszkańcy

ich ma

być

Tak wyrazisty głos jednego z architektów ugody polsko-pruskiej i rzeczników
wobec monarchii, w połączeniu z innymi podobnymi, wyrażanymi w trakcie obrad I sejmu prowincji (m.in. księcia Antoniego Sułkowskiego)
skłonił tym razem jeszcze Fryderyka Wilhelma III do potwierdzenia obietnic z
1815 roku. Król zadeklarował m.in. równość Polaków w dostępie do stanowisk
w szkolnictwie, administracji i sądownictwie. Deklaracje te w praktyce przed
1830 rokiem nie były jednak realizowane, a tym bardziej odchodzono od nich po
wybuchu powstania listopadowego, wraz z powołaniem na stanowisko prezesa
prowincji poznańskiej Eduarda Flottwella, który otwarcie głosił program germanizacji. Próba spowodowania innej obsady tego stanowiska była też ostatnim
epizodem działalności Antoniego Radziwiłła jako namiestnika królewskiego w
Wielkim Księstwie. Lansował on po śmierci Baumana w paidzierniku 1830 roku
zaprzyjainionego ze swym dworem i życzliwszego Polakom urzędnika Gustawa
von Rochowa. Wybuch powstania pokrzyżował te plany i wyniósł do władzy w
prowincji Flottwella. Zakończył jednocześnie urzędowanie księcia Antoniego
Radziwiłła, jak i w praktyce samo istnienie funkcji namiestnika (formalnie została
zniesiona w 1833 roku), żadnego bowiem jego następcy już nigdy nie powołano.
Antoni Radziwiłł odchodził z czynnego życia politycznego w poczuciu porażki
swych koncepcji. Z jednej strony upadły one w wyniku niemożności pogodzenia pruskich dążeń do politycznej, gospodarczej oraz w coraz większym stopniu
narodowo-językowej asymilacji Poznańskiego - z deklaracjami (nawet w części
szczerymi) o zachowaniu jego narodowej odrębności. Z drugiej uniemożliwiły
ją polskie dążenia niepodległościowe, których najsilniejszym wyrazem stał się
wybuch powstania listopadowego. Przekreślił on dotychczasowe starania o ugodę
polsko-rosyjską i polsko-pruską i stworzył bezpośrednią przyczynę do znacznego
państwowej lojalności

14
A. W oj t k o w s k i, Walka o język polski w Poznaniu i Wielkopolsce, .,Kronika Miasta
Poznania" 1926, s. 188-200.
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ograniczenia

odrębności

zarówno Królestwa Polskiego, jak i Wielkiego

Księstwa

Poznańskiego.

Kontynuatorem projektów Antoniego Radziwiłła powstałych w epoce napoa przewidujących odbudowę Polski opartą na Prusach, stał się po 1815
roku Atanazy Raczyński. W łatach 1819, 1821 i 1829 przygotował w tej sprawie
obszerne memoriały, które przedstawiał księciu-namiestnikowi Radziwiłłowi oraz
przedstawicielom władz pruskich. Jako urodzony konserwatysta głosił się lojalnym
poddanym monarchii pruskiej, ale jednocześnie formułował pod jej adresem
oczekiwania aktywnego poparcia sprawy polskiej, w tym dążeń niepodległościo
wych. Nadzieje swe budował na istniejącym jego zdaniem konflikcie prusko- i
niemiecko-rosyjskim, będącym dlań uosobieniem zderzenia łacińskiej, cywilizowanej Europy z barbarzyństwem bizantyjskiego Wschodu. Do takiego myślenia
próbował przekonywać za równo pruskich, jak i polskich polityków. W memoriale
dla księcia-namiestnika Antoniego Radziwiłła z 1819 roku pisał:
leońskiej,

Polska nie powinna chcieć się odrodzić bez pomocy Niemiec [podkr. T.N.]. Położenie
Niemiec nap rzeciw Rosji łączy w sposób bezdys kusyjny imeresy Niemiec z interesami
Polski. To jest to, co Polacy i Niemcy muszą starać się zrozumieć, aby już więcej nie rozdzielać swych i meresów [... ) .Śro dki, które proponuję, aby udaremnić oszukańczą politykę
Rosji i aby służyć sprawie Niemiec i Polski nastręczają olbrzymich trudności, zawierają w
sobie niebe z pieczeństwa, mogą urazić miłość własną, ale wydają się decydujące w interesie
cywilizacji, niepodległości państw, równowagi politycznej Europy 15 •
Powyższy fragment memoriału można uznać za fundament koncepcji politycznych A. Raczyńskiego, które zakładały oparcie rozwiązywania sprawy polskiej
na Prusach i Związku Niemieckim. Kierował się w tym zarówno względami doktrynalnymi -konserwatyzmem bliskim wewnętrznej polityce pruskiej i austriackiej, ale odległym od rosyjskiej, jak i taktycznymi i geopolitycznymi- potrzebą
opowiedzenia się po stronic dwóch zaborców przeciwko trzeciemu.
Czuję sy mpatię

dla Prus, ponieważ są one prawdziwie lojalne i cywilizowane, lubię je
Polacy nie mają innego wyboru- pisał w dalszej części memoriału- jak
tylko pomiędzy protektoratem Rosji lub Niemiec. Lubię stabilizację, lubię porządek,
lubię nadzieje Polski i nie mogę niestety oddzielić tych nadziei od interesów Niemiec i
w szczególności Prus 16 •
ta kże, ponieważ

A. Raczyński próbował przekonywać, że w tych interesach leżało nadanie
Polakom w Wielkim Księstwie Poznańskim i Galicji koncesji, przewyższających
te, które oferował car Aleksander I w Królestwie Polskim. Miało być to ogłosze
nie w obu dzielnicach konstytucji, jak podkreślał autor "bardziej narodowych

Ed. et Ath. Rac z y ń ski, Questio11 polonaise. Aphorisme 1819-1831, B. Racz., rkps nr
4048: Memorandum zaprezentowane księciu Amoniemu Radziwiłłowi w 1819 r., s. 1-2.
16
Ibidem.
15
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przede wszystkim zachowanie odrębności
konstytucji dla
Poznańskiego. Punktem wyjścia dla niej powinna być ustawa zasadnicza Królestwa Polskiego. Podobnie jak tam należało w niej określić odrębny od reszty
monarchii ustrój. Dla Prus przewidywał osobną konstytucję. Taki rozdział uznał
za konieczny, ponieważ" te dwa narody w niczym się nie przypominają". Miało to
znaleźć wyraz m.in. w zachowaniu w Księstwie czysto polskiego systemu edukacji,
służącego "ugruntowaniu miłości do polskiego imienia i języka". Także wojsko w
Wielkopolsce powinno zostać całkowicie spolonizowane i umundurowane według
wzorów z epoki przedrozbiorowej. W administracji radził nie wykluczać całkowicie
Niemców (przede wszystkim ze stanowisk związanych z finansami), ale preferować
Polaków 17• W memoriale swym przekonywał pruskich adresatów, że tego rodzaju
ustępstwa osłabią w oczach Polaków atrakcyjność liberalnego ustroju Kongresówki.
Choć sam nie wierzył w szczerość intencji cara, wskazywał, że potrafi on lepiej
od władz pruskich ukrywać integracyjne cele swej polityki wobec Królestwa: w
zaborze pruskim "rząd wyraźnie życzy sobie połączenia dwóch narodów, co nie
leży w jego interesie; Rosja przeciwnie ze starannością unika takiego wrażenia,
chociaż ma czytelne intencje w tym kierunku". Zdaniem Raczyńskiego więc
niedobre intencje ze strony Prus i ich nieczytelność ze strony Rosji popychają
Polaków w Wielkim Księstwie w ręce Aleksandra. Należy zwrócić tu uwagę na
wielką przenikliwość polityczną A. Raczyńskiego: słusznie odczytywał on zarówno kierunek polityki pruskiej, jak i rosyjskiej jeszcze w okresie ich względnego
liberalizmu na początku lat 20. W tym drugim wypadku diagnoza była łatwiejsza
po wystąpieniach opozycji "kaliskiej" w czasie dwóch pierwszych sejmów (w
1818 i 1820 roku) Królestwa Polskiego, choć nie przekreśliło to jeszcze całkowicie
popularności Aleksandra I, szczególnie w zaborze pruskim. W projekcie deklaracji
poprzedzającej tekst konstytucji jej autor, zdradzając przydatne później talenty
dyplomatyczne, wbrew swoim osobistym poglądom, zawarł wiele komplementów
pod adresem "wspaniałomyślnego i umiarkowanego cara Aleksandra" 18 • Miało to
ochronić Prusy i Wielkie Księstwo przed jego zbyt gwałtowną, negatywną reakcją.
Trudniej jest ocenić, czy Raczyński słusznie zakładał więcej niż dotychczas dobrej
woli w poczynaniach pruskich, występując ze swymi memoriałami. Odwoływał się
jednak, jak już wskazano, przede wszystkim do poczucia interesu państwowego,
szermując motywem wspólnego zagrożenia rosyjskiego: "Prusy powinny stanąć
liberalnych",

gwarantujących

językowo-kulturowej. Raczyński naszkicował główne założenia

17

"Polityka mająca na celu wzięcie pod

18

Ibidem, s. 17-18.
Ibidem, s. 11.

s. 15.
19
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po stronie Księstwa Poznańskiego i wziąć je pod uwagę, zanim się im pewnego
dnia wymknie" 19 • Tak przekonana do zaborców niemieckich ludność polska opowie się po ich stronie w przyszłej wojnie z Rosją, co z kolei umożliwi odbudowę
Rzeczypospolitej 20 •
Propozycje powyżs ze w pewnym stopniu antycypowały wprowadzenie autonomii w Galicji po 1866 roku oraz austro-niemieckie rozwiązywanie sprawy
polskiej z lat 1916-1918. Wcześniej nie znalazły jednak żadnego zrozumienia
u władz Prus, Austrii i Związku Niemieckiego, nie było po temu zresztą nawet
zbliżonych do realiów drugiej połowy XIX wieku i I wojny światowej warunków.
Inteligentny i bystry obserwator, jakim był Ataoazy Raczyński, dość prędko co
zrozumiaFI. Przełomem w jego myśleniu politycznym stało się powstanie listopadowe, o którym wyrażał się z Wielką goryczą i krytycyzmem. Pomimo swego
antyrosyjskiego nastawienia, przyjął wybuch powstania jako nieszczęście dla kraju.
Przewidywał, że izolowana w Europie, samotna walka przyniesie Polakom tylko
cierpienia i zniszczenia, a Królestwo pozostanie "wśród gruzów cywilizacji" 22•
Porwierdzeniem obaw Ataoazego wydawać się mogła nieudana dyplomatyczna
misja jego brata Edwarda (również przeciwnika walki) do Berlina z prośbą o
pru ską mediację w konflikcie z carem Mikołajem F 3 • W styczniu 1831 roku, już
jako poseł Prus w Kopenhadze, A. Raczy ński stwierdził, że gdyby Prusy przyjęły
jego wcześniejsze propozycje, popełniłyby błąd, sprzyjając w ten sposób "triumfowi polskiej rewolucji" 24 • Bardziej dosadnie wyraził się w marcu 1864 roku,
dopis ując pod wrażeniem kolejnego polskiego powstania komentarz do swego
projektu konstytucji dla Wielkiego Księstwa: "jakiż absurdalny znajduję cały
ten memoriał!" 25 • Anarchiczne i burzycielskie według Raczyńskiego poczynania
polskiej irredenty odbierały jego zdaniem sens dyplomatycznym i gabinetowym
staraniom o odwrócenie biegu polskich spraw. Rozczarowany niepowodzeniem
swoich indywidualnych działań w tym kierunku do końca życia pozostał lojalnym
poddanym pruskim, oddającym swe usługi w dyplomatycznej służbie króla 26 • Nie
można mu jednak zarzucić narodowej apostazji, porównywalnej np. z prorosyjską ideologią Adama Gurowskiego. Barierą chroniącą go przed takimi krokami
był jego konsekwentny polityczny konserwatyzm oraz katolicyzm 27 • Uważając

20

Ibidem, s. 11-13.
Weg nach Berlin ... , t. I, s. 7 i n.
12
Ibidem , t. II, s. 6.
23
W. M o l i k, Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999, s. 128-129.
2
' " Polityka mająca na celu ... ", s. 20.
25 Ibidem, s. 19.
26
].A.G. R a c z y ń s ki, Athanasius Raczyński. Mitglied der europdischen Geselschaft, [w:)
Sammlung Graf Raczyński ..., s. 247-248.
27 Der Weg rwch Berlin .. ., t. II, s. 16.
28
].A. G. Rac z y ń sk i, Atharzasius Raczyński... , s. 16; W. M o l i k, op. cit., s. 94.
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europejskiej society", A. Raczyński nie wyrzekał
Co więcej, wspierał niektóre narodowe inicjatywy swego brata
Edwarda, np. budowę pomnika pierwszych Piastów w Poznaniu, a w 1864 roku,
w przededniu Kulturkampfu, stanął na prośbę księdza Jana Koźmiana w obronie
poznańskich konwiktów, które władze chciały rozwiązać 29 •
za

kosmopolitę, "członka

się polskości 28 .

Porównanie i próba oceny
Porównując

obydwie przedstawione koncepcje odbudowy państwa polskiego
z pomocą Prus trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na odmienny czas ich
powstania. W epoce napoleońskiej plany Antoniego Radziwiłła wpisywały się w
porównywalne projekty profrancuskie i prorosyjskie. Upadły one podobnie jak
te ostatnie, wiązane z A.]. Czartoryskim, nie doczekawszy prób realizacji. W swej
pierwszej fazie (do 1801 roku) koncepcje Radziwiłła nie były sprzeczne z orientacją
na Francję, a nawet porównywalne z niektórymi pomysłami tamtejszej emigracji
z ].H . Dąbrowskim i J. Wybickim na czele. W okresie załamywania się sojuszu
prusko-francuskiego oraz rozczarowania polityką Napoleona wobec Polaków w
latach 1801-1803-1806 stały się, podobnie jak wizje Czartoryskiego, alternatywą
wobec nadziei wiązanych z konsulem-cesarzem. Podobnie też jak pozostałe wybory
geopolityczne w ostatecznym rozrachunku poniosły porażkę. Proponowane były
jednak w czasach, kiedy porządek polityczno-ustrojowy w Europie zmieniał się
niekiedy z miesiąca na miesiąc, obalano państwa i dynastie, kreując na ich miejsće
nowe, zmieniano granice itd. W tym kontekście projekty Antoniego Radziwiłła
nie były bardziej oderwane od możliwości realizacji niż inne wspominane.
Memoriały Atanazego Raczyńskiego powstawały już w realiach porządku
wiedeńskiego, który szczególnie w pierwszym piętnastoleciu wydawał się nienaruszalny. Wielkopolski arystokrata budował niepodległościowe nadzieje na
przewidywanym przez siebie, choć trudno wówczas wyobrażalnym konflikcie
Zachodu z Rosją. Co ważne, zachęcał do współpracy nie tylko z Prusami, ale z całymi Niemcami, przez które rozumiał Związek Niemiecki w ówczesnym kształcie,
łącznie z Austrią. W przeciwieństwie do Radziwiłła nie odwoływał się tylko do
interesów dynastyczno-państwowych władców niemieckich, ale przede wszystkim
do rozumianej w konserwatywnym duchu wspólnoty wartości politycznych i cywilizacyjnych. Przeciwstawiał je, i to w ostrej formie, "barbarzyńskiej", " bizantyjskiej"
Rosji, która "może przez swoją naturę zniszczyć wszystko, co ją otacza" 30 •

29
S. K i e n i e w i c z, Raczyński Atanazy, s. 626; Do histotji pomnika Mieszka l i Bolesława
Chrobrego w katedrze poznańskiej, "Kronika Miasta Poznania" 1926, nr 3.
30
"W związku z sytuacją polityczną Polski...", [w:] Ed. et Ath. Rac z y ń ski, Question
po/onaise.. . , s. S.
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Oceniając trafność rachub i przewidywań A. Raczyńskiego, łatwo zauważyć,
do tak rozumianego konfliktu wojennego o podłożu ideologicznym Wschodu z
Zachodem nie doszło. już po wystąpieniu z pruskiej służby dyplomatycznej miał
możliwość obserwowania z daleka wydarzeń wojny krymskiej w łatach 1853-1856,
w czasie której Prusy zachowały przyjazną, a Austria wrogą neutralność wobec
Rosji. Mocarstwa zachodnie zaś w jej toku za sojusznika miały daleką od europejskich wartości Turcję, a kwestię polską wykorzystały jedynie jako dodatkowy
środek nacisku na Austrię i Rosję. Zapowiadający się początkowo na europejską
wojnę konflikt nie przy niósł więc Polakom nic dobrego ze strony Niemiec i Zachodu. Paradoksalnie natomiast zapoczątkował erę "odwilży posewastopolskiej"
w zaborze rosyjskim. Głębsza i trwalsza liberalizacja w Galicji nastąpiła z kolei
bezpośrednio w wyniku klęski Austrii w starciu z Prusami w 1866 roku, czego
Atanazy Rac zy ński w omawianych wystąpieniach w ogóle nie przewidywał.
Nie dożył już wspomnianych wydarzeń I wojny światowej, w których Niemcy
i Austro-Węgry wystąpiły przeciwko Rosji, ale nie jako sojusznicy Zachodu,
tylko filary izolowanego w Europie bloku państw centralnych. W tej konstelacji
polityczno-militarnej zdecydowały się aktem z S listopada 1916 roku, mającym
głównie wymiar antyrosyjski, na zapowiedź odbudowy Królestwa Polskiego. W
jakimś stopniu było to potwierdzenie, po prawie stu latach, założeń politycznych
Ataoazego Raczyńskiego. Za jego kontynuatora i następcę można zaś uznać innego
wielkopolskiego ziemianina, Bogdana Hutten-Czapskiego (1851-1937), dyplomatę
w służbie Cesarstwa Niemieckiego, a zarazem przeciwnika najostrzejszych działań
germanizacyjnych w zaborze pruskim. W łatach l wojny światowej był on współpra
cownikiem niemicekiego generał-gubernatora w Warszawie Hansa von Besselera
i współorganizatorem Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej 31 •
Zaprezentowane oceny koncepcji politycznych A. Radziwiłła i A. Raczyńskie
go mają oczywiście charakter umowny. Łatwo jest bowiem z perspektywy czasu,
znając rzeczywisty rozwój wydarzeń, potępiać lub gloryfikować przewidywania
i wizje polityków. Obydwu przedstawionych w tym szkicu współtwórców myśli
politycznej w polskiej historiografii przeważnie nie doceniano lub zasadniczo
krytykowano za ich filopruski lojalizm, odległy od powszechnie przyjętych narodowych imponderabiliów, a politycznie nieefektywny32 • Trudno by ich było
zaliczać do grona "ojców niepodległości". Ich pomysły przegrały, ale podobny los
spotkał aż do 1918 roku wszelkie koncepcje niepodległościowe. W dużym stopniu
zadecydowały o tym czynniki obiektywne.
że

A. Kw i l e ck i, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998, s. 120-121.
Zob. dzieła cytowane wyżej; poglądy polityczne Antoniego Radziwiłła są lepiej znane i
obszerniej opracowane. Wydaje się natomiast, że biografia polityczna Atanazego Raczyńskiego
wymaga jeszcze pogłębionych badań i studiów.
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ANTONI RADZIWIŁŁ UND ATANAZY RACZYNSKI:
DIE KOMPROMISSBEREITSC HAFT- IDE EN UND WIRKLICHKEIT
Zusammenfassung
Die Helden des Artikels gehoren zu . den Klassiker der preu13isch- und deutschorientierter
Gruppe in der Politik der Epache nach 1795 in ehemaligen Polen. Am Anfang ihrer Karriere
vorschlugen sie der preu13ischen Regierungskreisen Wiederaufbau des polnischen Staates:
A. Radziwill in der Napoleonperiode, A. Raczyńs ki nach dem Wienerkongress (1815) und vor
dem Oktoberaufstand (1830-1831). Beide Kon zeptionen hatten in allen Fallen antirussischen
Charakter. Nach Zusammenbruch dieser ldeen, beide Politiker haben sich offen filr die
Loyalitat der Polen angesichts des preuf3ischen Staates ausgesprochen. Ais Ersatz soliten sie
die Sicherheit der Neutralitiit seitens Preu13en fiir die Grof3-Fl.irstentum Posen bekommen.
Aber diese Erwartungen wurden nie erfl.illt, was besonders deutlicht wir, wenn man sie im
Licht der Ereignisse aus den Jahren 1831 und 1848-1850 stellt. Beide von den dargestellten
Personlichkeiten wurden in der polni sc ł\en Historiographie fas t obligatorisch unterschatzt od er
kritisiert fl.ir ihre preuf3ische Neigung, die weit von der offiziellen, nicht effektiven Stellung
der polnischen Nationalmentalitat standen. Siewaren keine Vater der Unabhangigkeit. Seine
Ideen verloren, aber der gleiche Schicksal teilten die sogenannte Unabhangigkeitsideen bis
1918. lm Grunde genommen, trugen dazu die objektiven Faktoren.
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OBRAZ NIEMCÓW
OKRESU WIELKOPOLSKIEJ WIOSNY LUDÓW
W PAMIĘTNIKACH l PUBLICYSTYCE POZNAŃSKIEJ
LAT 1848-1850

N

agły wstrząs,

był niewątpliwie początek

Wiosny Ludów w Wielkim
w
porównaniu do wcześniejszego stanu w Poznańskiem - sytuację. Dawała ona
- w szybko zmieniającej się rewolucyjno-powstańczej rzeczywisrości - zarówno
nowe możliwości, jak i szanse w kształtowaniu się wzajemnych stosunków polskoniemieckich2oraz, co dla nas szczególnie ważne, dostarczyła szerokich możliwości
i powodów do formułowania wartościujących sądów, które razem stworzyły bardzo
interesujący obraz Niemców- uczestników Wielkopolskiej Wiosny Ludów. Sądy
te były formułowane przede wszystkim na łamach ówczesnej prasy, która dzięki
niedawnej rewolucji w Berlinie została uwolniona z pęt cenzury3 i mogła swobodnie
się ukazywać. Wtedy właśnie, niejako w odpowiedzi na rewolucyjne zapotrzebowanie, został stworzony pierwszy niezależny dziennik polski w Poznaniu- "Gazeta
Polska", której pierwszy numer ukazał się już 22 marca4 • Wiosna Ludów wywarła
także wpływ na istniejące jeszcze przed rewolucją czasopisma, takie jak: "Gazeta
Wielkiego Księstwa Poznańskiego", która będąc cały czas organem prasowym rządu
pruskiego, potrafiła zdobyć się na pewną niezależność 5 , czy "Przegląd Poznański".
]uż po wygaśnięciu właściwego ruchu, bo w roku 1849, pojawiły się takie tytuły,

1

jakim

Księstwie Poznańskim

20 marca 1848 roku 1,

stworzył zupełnie nową-

S. Ki e n i e w i c z, SpołecznisiWo polskie w powstaniu poznatiskim/848 r., Warszawa 1960,

s. 144.
Szerzej zob. L. T r z e c i a k o w s k i, Stosunki polsko-niemieckie w Wielkim Księstwie
w latach 1846-1848, [w:] Stosunki polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Lud6w i okres
jq popnedzajqcy. Materiały konferencji komisji mieszanej UNESCO PRL-RFN do spraw ulepszenia
podręcznik6wszko/nych w PRL i w RFN w zakresie historii i geografii (Deidesheim, 16-2 /maja 1978 r.),
red. W. Borodziej, T. Cegielski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 59.
3
W. J a k ó b czy k, Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, [w:] Historia prasy
polskiej, t. 1: Prasa polska w latach 1661-1864, red . J. Łojek, Warszawa 1976, s. 253.
4
T. J a n k o w s ki, Pierwszy polski dziennik w Poznaniu "Gazeta Polska " (1848-1850),
"Kronika Miasta Poznania" 1961, R. XXIX, nr 3, s. 26.
5
E. S ł a b ę c k a, Dzieje Gazety Wielkiego Księstwa Poznatiskiego w latach 1815-1865 z uwzględ
nieniem biografii redaktor6w, " Kronika Miasta Poznania" 1935, R. XIII, s. 393.
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jak "Wielkopolanin" czy " D ziennik Polski", które bardzo często nawiązywały do
niedawnych wydarzeń.
Drugim ważnym źródłem dostarczającym informacji na temat postrzegania
Niemców są pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń. Ich wartość i znaczenie
wynikają przede wszystkim z faktu prezentowania zjawiska z perspektywy czasowej, oddają więc dobrze zmiany, jakie wywarła Wiosna Ludów na kształtowanie
się w świadomości Polaków obrazu Niemców.
Polacy często opisując i oceniając działania oraz postępowanie Niemców podczas trwającej rewolucji , rozróżniali wśród miejscowych Niemców kilka kategorii.
Zabieg taki polegał często na podzieleniu niemieckich mieszkańców Wielkiego
Księstwa Poznańskiego według stopnia ich przychylności dla Polaków. Co godne
podkreślenia - "stopień przychylności" wobec polskich mieszkańców zaczynał
się- zdaniem Jana Koźmiana- od kategorii najmniej nieprzychylnych 6 . Za taką
ludność uważano tych niemieckich mieszkańców Księstwa, którzy osiedli w Poznańskiem dawniej, jak np. katolickich kolonistów jeszcze sprzed rozbiorów. Grupa
ta dawała się nakłonić do nieprzychylnych wobec Polaków kroków, sama jednak
nie przodowała w podobnych d zia łaniach 7 , ludność ta była także najliczniejsza8 •
Grupę drugą stanowili ci spośród Niemców, którzy nie urodzili się w Księstwie,
a stanowili element napływowy, jak: urzędnicy, spekulanci majątkowi, zdymisjonowani oficerowie mies z kający w małych miasteczkach, wojskowi należący
do korpusu stacjonującego w Księstwie. Środowisko to nie znało i nie rozumiało
polskiego obyczaju i kultury, odznaczało się nienawiścią, a wręcz, jak pisze Jan
Koźmian, "najgrubszą zawziętością" wobec Polaków 9 •
Wprowadzano także inne podziały. Niemców dzielono na tych, którzy bezpośrednio brali udział w rozbiorach Polski, a więc- mówiąc dokładniej- obywateli
Pruskich oraz Niemców z pozostałych księstw i królestw niemieckich. Stosunek,
jaki mieli wymienieni Niemcy do sprawy polskiej, dobrze ilustruje poniższy
fragment:
Je s te"ś my ciągle

wobec dwojakiego usposobienia niemieckiego, tak, że się zdaje jakoz dwoma narodami niemieckimi do czynienia mieli. Jedni Niemcy, ci szczególnie,
których rządy nie brały udziału w niegod z iwościach rozbioru Polski rozumieją nas, szanują,
pokazują współczucie dla wielu naszyc h narodowych usiłowań [... ]. Drudzy i tu pokazujemy szczególniej urzędników, którym wygodnie u nas urzędować, spekulantów z małemi

byśm y

6

J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim,

VI, s. 492, 476, przyp. l.
7
Ibidem, s. 492.
8
Ibidem. Jan Koźmian podaje,
Niemców.
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1848,
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Ibidem.
Stosunek nasz do Niemiec, "Gazeta Polska" z 6 IV 1848, nr 13, s. 47, w podobnym tonie
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l

funduszami chcących się kosztem polskim prędko majątków dorobić[ ... ], nienawidzą oni
Polaków w miarę krzywd jakie narodowi naszemu wyrządzili, albo wyrządzają 10 .
Różnice pomiędzy Niemcami z Księstwa i tymi z głębi Rzeszy tłumaczył
swoim czytelnikom "Wielkopolanin" w prostych, bo skierowanych do wiejskich
czytelników słowach, tak pisał o tym zagadnieniu: "Bo tamte Niemcy są cokolwiek
lepsze od naszych i mają cokolwiek więcej sprawiedliwości jak ci, co tutaj u nas
mieszkają" 11 •

Samych Prusaków także dzielono na tych, którzy mieszkali w Wielkim
oraz na mieszkańców pozostałych prowincji Prus. Bardzo dużym szacunkiem cieszyli się w opiniach Polaków mieszkańcy samego Berlina, którzy
dokonali rewolucji 12 , do czego przyjdzie nam jeszcze wrócić. Podkreślano także, że
Niemcy zamieszkujący Wielkie Księstwo Poznańskie byli bardzo nieprzychylnie
ustosunkowani nie tylko do Polaków, ale i do swoich współobywateli ze stolicy,
przede wszystkim za ich rewolucyjne poglądy i dążenia 13 • Polacy komentujący
takie zachowanie podkreślali nielogiczność tego postępowania, ponieważ to
właśnie dzięki waleczności berlińczyków i ustępstwom, do jakich zmusili króla
Niemcy z Księstwa mogli cieszyć się swobodą m.in. w kwestii organizowaniu
swojego Komitetu, klubu oraz "despotycznego dominowania nad rozbrojonym i
sponiewieranym ludem polskim" 14 •
Przyjrzyjmy się najpierw, jak przedstawiał się wizerunek Niemców z Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Początkowo zapanowało wśród miejscowych Niemców i
Polaków ogólne braterstwo. Pojawiły się w prasie opisy i oceny Niemców, którzy
przyjęli nareszcie ducha wolności i sprawiedliwości wiejącego od zachodu- Berlina. Wierzono, że Niemcy zrzekli się nareszcie roli ciemiężców 15 • Opinie takie
pojawiały się w ówczesnej prasie. W pamiętnikach, pisanych z pewnej perspektywy
czasu, podkreśla się już wyraźnie, że wzajemne braterstwo miejscowych Niemców
Księstwie

czytamy: "Lecz niech nam będzie wolno wymówić słowo otwarte, co się tyczy Niemców wielu
zamieszkałych w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, ci różnią się bardzo od Niemców po za
obrębem księstwa naszego mieszkających. Gdy w owych spostrzegamy jednozgodne życzenie
widzieć Polskę oswobodzoną z pod obcej przemocy[ ... ) u naszych objawia się jakowaś obawa i
niestety tu i ówdzie antypatia przeciw naszej dążności. Dlaczego? Właśnie dlatego, że myślą po
większej części materyalnie, że się obawiają utraty urzędów dla braku języka polskiego i wpływu
na ludność, którego dzierżycielami dotychczas byli" [wszystkie cytaty podane z zachowaniem
ówczesnej składni, pisowni i ortografii) .
11
Nowina pierwsza, "Wielkopolanin" z 28 X 1848, nr 8, s. 31, zob. też: Nowina trzecia,
"Wielkopolanin" 1849, nr 18 z 3 III, s. 72 .
12
Zob. Ostr6w d. 28. Marca, "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 4 IV 1848, nr
80, s. 331.
13
"Gazeta Polska" z 18 V 1848, nr 47, s. 175.
14
/bidem. Działalność niemieckiego komitetu spotkała się także z krytyką samych Niemców,
zob. Protestacyajawna obywateli niemieckich przeciw centralnemu komitetowi niemieckiemu w Poznm1iu,
"Gazeta Polska" 1848, nr 70 z 15 VI, s. 272.
15
"Gazeta Polska" z 22 III 1848, nr l, s. 3.

Kamil Banaszewski

164

z ludnością Polską, gorące popieranie sprawy Polskiej i manifestowanie gotowości
wspólnej walki przeciwko Rosji, nie wypływało wcale ze szlachetnych pobudek,
a jedynie ze zwykłego strachu przed Polakami. Niemcy bali się, by lud polski nie
mordował ich, szczególnie na prowincji 1 ~,.
Miejscowych Niemców już w początkach ruchu, szczególnie na prowincji,
ogarnął lęk o własne życic . Do Komitetu Narodowego zgłosiła się zaraz na początku wydarzeń w Poznaniu delegacja niemiecka, która "zalewając się rzewnymi
łzami " , błagała o oszczęd zanie krwi niemieckiej 17• W Poznaniu, jak pisze Marceli
Motty: "Niemcy i Żydzi siedzicli po domach niekoniecznie dowierzając naszemu
ludkowi" 18 • Byli oni tak przerażeni nagłymi wydarzeniami, że np. w Trzemesznie
na wiadomość, iż wojsko pruskie musi opuścić miasto prosili dowódcę, by wziął
polskich zakładników, których mOżna by rozstrzelać w razie jakiś nieprzychylnych
kroków ze strony ludności polskiej 19 • Dochodziło nawet do samobójstw 20 •
Niemcy z Księstwa prędko okazali zdaniem Polaków swoje prawdziwe
oblicze 21 • Do konfliktów zaczęło bowiem dochodzić bardzo szybko 22, było to
widoczne, według obserwatorów tamtych wydarzeń, w działaniach i odezwach
utworzonego niemieckiego komitetu 2 ' . Zarzucano Niemcom niezdolność do zro-

J.

Ivl oracz e w ski , Wypadki poznrni.ri:ie w roku 1848, Poznań 1850, s. 34, 162.
Ibidem .
18
M. M o t ty, Przedwrlzki po mieście, oprac. i posłowiem opatrzy ł Z. Grot, przypisy przeredagowal i uzupełnił W. Molik, t. l, Poznań 1999, s. 44;]. Koźmian, Stan rzeczy ... , s. 496,
zauważa, że nie wszystkich Niemców ogarnął wówczas strach, niektórzy dali się jednak ponieść
zapałowi rewolucyjnemu.
17
' Opowiadanie Niemca o r. l 848, [w:) K. R a k o w s k i, Dwa pamiętniki z 48 roku, Warszawa
1906, s. 94.
20
T. S z a l c z y ń s k i, Pamiętnik o powstaniu ludowym w Wielkopolsce w r. 1848, oprac.
L. Gomolec, " Przegląd Zachodni" 1955, R. XI, s. 259.
21
M. M o t t y, op. cit. , t. l, s. 45; przeciwstawiano w takich wypadkach postępowanie
Niemców z Księstwa postawie ich pobratymców z innych części Prus, zob. Poz11ań d. J. Kwietnia, .. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 4 IV 1848, nr 80, s. 330, gdzie czytamy: ,.Z
prowincyi donoszą nam bardzo smutne wiadomości o nadużyciach i gwałtach mieszkańców
Niemieckich, którzy zatykaj<!C uszy na europejski glos wolności i braterstwa narodów na same
znaki narodowości polskiej puszczają wodze swej namiętności i nienawiści. [... ]w Krowszynie
zaś zaszła scena godna nie Niemców, którzy za wolność krew swoją na ziemi niemieckiej przelali,
ale raczej barbarzyńców nicznających żadnych wyższych interesów".
22
Bardzo szybko też stwierdziła "Gazeta Polska" (z 15 IV 1848, nr 21, s. 81), że wiadomości
o postępowaniu Niemców jest tyle, że nie dysponuje dostateczną ilością miejsca, by publikować
wszystkie.
23
j. M o rac z e w s ki, op. dt., s. 39; tekst odezwy zob.: "Gazeta Polska" z 28 III 1848,
nr S, s. 17; zo b. też: F.J. Z i e l i ń ski, Wspomnienia z tułactwa, oprac., wstępem i przypisami
opatrzyła E. Wróblewska, Warszawa 1989, s. 315.
24
"Gazeta Polska" z l IV 1848, nr 9, s. 33. Chociaż Polacy nie chcieli przecież przyjąć do
Komitetu Niemców ani Żydów, co zaostrzyło wzajemny antagonizm, zob.: K.A. M akowski,
Niemcy w Poznmiskiem w pierwszej połowie XIX wieku wobec swych polskich sąsiad6w- zwięzła analiza postaw, [w:) Problemy narodowościowe Europy Środkowo- Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga
16

17
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zumienia tego, iż Polacy zbroją się do walki przeciw Rosji, wytykano ograniczenie
się do troski jedynie o swój partykularny interes 24 • W swojej niechęci do Polaków
mieli np. Niemcy z Rawicza pozytywnie reagować na wiadomości, że prowincję
obejmą Rosjanie, byle tylko nie przypadła ona Polakom 25 • Zarzucali także Polakom
brak pruskiego ducha 26 • Polacy stwierdzali, że Niemcy nie tają się nawet z tym,
że chcą ich w niektórych miejscowościach wymordować 27 • Obelgi, jakie rzucali
pod adresem ludności polskiej, określano mianem "grzeczności ucywilizowanego
narodu" 28 • Niektórzy obserwatorzy posuwali się nawet do stwierdzeń, że miejscowi
Niemcy opanowani są duchem szatańskim!2 9
Charakter Niemców z Wielkiego Księstwa Poznańskiego i ich postępowanie
oddają słowa Józefa Feliksa Zielińskiego, który stwierdził:
Niemcy tutejsi, lubo grubianie i zajadliwi, nie dotrzymują nigdy przed krwią zimną i
bo cała ich zawziętość jest pozornie tylko groźbą, całe ich męstwo nie odbiera
im przezorności i troski o własną sk6rę 30 .

determinacją,

Odwaga niemiecka pojawiała się dopiero tam, gdzie stacjonowało wojsko
pruskie 31 • Niemcy miejscowi współpracowali z wojskiem, wskazując mu, często
mylnie, te osoby, które miały styczność z powstaniem, przez co zemsta żołdactwa
spadała często na ludzi nawet zupełnie przypadkowych 32 • Sami także niejako na
własną rękę próbowali dokonywać zemsty na Polakach, było tak np. po wymarszu
wojska z Książa zaraz po bitwie 33 •
Nienawiść do ludności polskiej pokazali miejscowi Niemcy szczególnie po
ustaniu działań powstańczych. Wynikało to, według Polaków, z chęci odwetu
za wszystkie "strachy", jakie przeżyli oni w ciągu tych krótkich lecz burzliwych
wydarzeń 34 • Przyczyną takiego postępowania była także- jak zaznaczano- pamięć
o tych wszystkich wcześniejszych przewinieniach, jakich dopuścili się Niemcy

pamiqtkowa dla profesora Przemysława Hausera, red. A.

Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm,
2002, s. 46.
25
"Gazeta Polska" z S IV 1848, nr 12, s. 44.
26
Kobylin 30. Września, "Gazeta Polska" z 4 X 1848, nr 161, s. 644.
27
"Gazeta Polska" z 13 IV 1848, nr 19, s. 71.
28
Poznań 31. Sierpnia (Bijatyka w Szmiglu), "Gazeta Polska" z 2 IX 1848, nr 135, s. 538.
29
Lucin pod Komorowem dn. 15. Kwietnia, "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 20
IV 1848, nr 94, s. 589.
3
°F.J. Z i e l i ń ski, op. cit., s. 301.
31
J. M o rac z e w s ki, op. cit., s. 86.
32
J. K r o p i w n i c k i, Opowiadanie ulana z pod Ksiqża. Pamiętnik z roku 1848, wstęp i
oprac. Z. Grot, Poznań 1948, s. 26.

Poznań

33

Zburzenie Ksiqża przez prusaków w dniu dwudziestym dziewiątym kwietnia 1848 roku, Poznań

1849, s. 14-15.
34

Pamiętnik

op. cit., s. 50.
35
Ibidem.

J.

Łukomskiego

oficera poznańskiego wojska polskiego, [w:] K. R a k o w s ki,
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wobec Polaków i strach przed tym, że chcieliby się oni kiedyś zemścić 35 • Podobną
opinię prezentował "Wielkopolanin", dodając, że Niemcy swoim agresywnym
postępowaniem chcą celowo wywoływać rozruchy wśród ludności polskiej, aby,
po pierwsze, jeszcze bardziej go upodlić, po drugie zaś po to, by jak najdłużej
utrzymać na prowincji wojsko pruskie dla własnego bezpieczeństwa 36 • To właśnie
-jak stwierdzają zgodnie Polacy- Niemcom z Księstwa najbardziej przysłużyła się
późniejsza amnestia królewska wydana dla uczestników tamtych wydarzeń 37 , choć
Niemcom z Księstwa i tak nie podobała się ta łagodność rządu wobec powstańców38 .
Zarówno w trakcie, jak i po upadku powstania pojawiły się zdecydowanie negatywne oceny wielkopolskich Niemców: pisząc o niedawnych gwałtach niemieckich,
porównywano je do rzezi humańskiej: "[ ... ] my już nie jesteśmy zdolni w wieku
XIX pojąć takich oto darów cywilizacyi niemieckiej i inteligencyi, za które nam
wdzięcznymi jeszcze być każą!" ·19 • Takie postępowanie miejscowych Niemców
prowadziło także do konstatacji, iż:
Otóż

nauka dla nas na potem, przodkowie nasi przyjmowali bez zastanowienia się ze
sobie ludzkością i gościnnością kolonistów i wygnańców niemieckich i wychowali
na łonie ziemi ojczystej gadziny, które niewdzięcznej nienawiści gotowe co chwila szarpać
jej wnętrzności 4 ".
zwykłą

Nie wszyscy jednak Niemcy z Księstwa zachowywali się w podobny sposób,
przypadki, że niektórzy z nich potrafili płacić za ogłoszenia prasowe,
prosząc w nich o wskazanie (oczywiście obiecując nagrodę) tych, którzy oskarżali
ich, iż dopuścili się nieprzychylnych kroków wobec Polaków w 1848 roku 41 •
Ze zdecydowanie negatywnym obrazem i oceną spotykamy się przy poruszaniu przez Polaków kwestii rządu pruskiego i administracji pruskiej. Polacy
zauważali i zarzucali jej, że mimo wydarzeń, które zaszły w całych Prusach, chce
ona postępować tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło, a nawet utrzymać siłą stan
rzeczy sprzed rewolucji.
zdarzały się

Chyba ślepy- pisała "Gazeta Polska"- mógłby jeszcze dziś utrzymywać, że w stosun6
·' Co się stało w Kórniku, .,Wielkopolanin" z 22 XI 1848, nr 15, s. 59;
Października, .,Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 4 X 1848, nr

zob. też: Poznań dn. 2.
231, s. 939.
17
• Nowina dmga, ., Wielkopolanin" z 21 X 1848, nr 6, s. 24; Opowiadanie Niemca ... , s. 78.
38
Ostrów dnia 11 Lipca, "Gazeta Polska" z 20 VII 1848, nr 98, s. 384.
19
• Zburunie Książa pnez pmsaków ... , s. 15.
40
"Gazeta Polska" z S IV 1848, nr 12, s. 44, zob. też: Słowo o Żydach, "Gazeta Polska"
z 11 X 1848, nr 167, s. 667, gdzie autor stwierdza m.in.: "Pokolenie niemieckie naprzód w
gościnę tu przybyło do ojców naszych potem zdradą i przemocą rozpanoszywszy się w kolebce
ojczyzny nas zej chcą naszą narodowość w imieniu prawa silniejszego zamordować, wytępić i
nas na własnej ziemi naszej w niewolników, W Niemców zamienić!- Tu jest więc niejako plac
boju, na którym ani czasu, ani sposobności nie mamy do popisywania się z myślami braterstwa
ludów, humanizmu itd.".
41
L. O h n s t e i n, 100 Tal... , "Gazeta Polska" z 21 II 1849, nr41, s. 174.
42
Stan sprawy narodowej, "Gazeta Polska" z 30 III 1848, nr 7, s. 25.
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Poznańskiego

utrzymywać, że

nie zaszła żadna istotna zmiana. Chyba człowiek ciemny
zmiana ta nie stała się za wyraźnym władz zezwoleniem 42 •
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śmiałby

Podkreślano

zaskoczenie urzędników pruskich i dezorganizację, jaka wówczas
Jedynymi, którzy nie byli wówczas zorientowani "na co się zanosi",
mieli być landraci pruscy4 4 • Niektórzy z nich byli wówczas tak przerażeni, iż jak
pisze Tomasz Szalczyński jeden z urzędników "trzęsie się jak w największej
febrze twarz i wszystkie nerwy w niej tak drżały, że to nie tylko oko widzieć, ale
i ucho słyszeć mogło" 45 . Urzędnicy starali się także w miarę możliwości szkodzić
i podburzać lud polski przeciwko szlachcie dla "powtórzenia scen galicyjskich" 46
oraz podburzać Niemców przeciw narodowości polskiet7.
Nie widziano również możliwości porozumienia z administracją niemiecką,
przede wszystkim dlatego, że nie była ona wyłoniona spośród i przez Polaków.
Porozumienie z administracją na drodze publicznej było niemożliwe chociażby ze
względu na sam język, którym porozumiewała się administracja48 . Odnotowywano
także wypadki usiłowań zamordowania przez urzędników pruskich członków nowo
powstałych władz polskich 49 •
Podkreślano podwójną rolę, jaką w tamtych wydarzeniach odegrał rząd
pruski, polegała ona, w największym skrócie, na odgrywaniu (po mistrzowsku
zresztą, jak zauważają ówcześni obserwatorzy) jednocześnie komedii uprzejmości
i prześladowania 5 0 • Polacy, dostrzegając dwulicowość rządu, zauważali rozbieżność
pomiędzy obietnicami, jakie złożył Polakom a rzeczywistym postępowaniem; miało
to ich zdaniem doprowadzić do rozbrojenia powstania51 • Pisano także, zauważając
jednocześnie ciągłość polityki rządu pruskiego wobec Polaków począwszy od
rozbiorów Polski:
zapanowała 43 •

My takiego zaufania do Rządu nie mamy- tośmy dawno powiedzieli i powtarzamy
d zisiaj- bo od myśli do słowa daleko, a dalej od słowa do czynu . Nam przyrzekają dzisiaj

43
T. S z a l czyń s ki, op. d t., s. 254; A. G u t t r y, W przededniu Wiosny Ludów: Wspomnienia
z r. 1846-48, wyd. i przedmową opatrzył M.R. Wierzbiński, Wilno 1913, s. 12.
"' Opowiadanie Niemca ... , s. 56.
45
T. S z a l c z y ń s ki, op. tit., s. 255.
46
H. S z u m a n, Wspomnienia berli1iskie i poznańskie z r. 1848, Warszawa 1899, s. 59;
Z Ostrzeszowa, "Gazeta Polska" z 18 VIII 1848, nr 122, s. 482.
47
Z Leszt/a 28. Marca, "Gazeta Polska" z 30 III 1848, nr 7, s. 27; "Gazeta Polska" z 3 IV 1848,
nr 10, s. 35, autor stwierdza, iż: "syczenie tej gadziny wykarmionej na ziemi naszej, chlebem

naszym będ zie nadaremne; co z kału i brudu powstało to się w kał i brud rozpadnie".
48
Z Poz nania dnia 25. maja, "Gazeta Polska" z 25 V 1848, nr 53, s. 199.
49
T. S z a l c z y ń s k i, op. tit. , s. 264-265.
50 Z.S. F e l i ń ski, Parniętniki, oprac., przy g. do druku i opatrzył przedmową, E. Kozłowski,
Warszawa 1986, s. 332.
51 "Gazeta Polska" z 8 IV 1848, nr 15, s. 56; Potyczka pod Książern. (Nadesłano}, "Gazeta
Polska" z 22 V 1848, nr 50, s. 187; "Gazeta Polska" z 11 IV 1848, nr 17, s. 63.
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złote

góry, jutro nie wypełnią nic z tego, a po jutrze gwałcą obietnice najotwarciej; tak z
nami postępują od roku pańskiego 1772 do dzisiaj dnia, nie wyłączając ostatnich 4ch tygodni. I dla tego zaufania do mtejszego Rządu nie mamy; boć te bagnety, to rozkiełznanie
żo łnierstwa zaufania i otuchy nie dodaje 52 .
Zauważano, że rząd pruski przez palce patrzył na dokonywane na Polakach
przez kolonistów niemieckich gwałty, nazywając to postępowanie "młodzieńczymi
objawieniami odradzającej się wolności niemieckiej" 5\ niektóre zaś sam pośred
nio popierał' 4 • Także po powstaniu, jak podkreślają Polacy, rząd i władze pruskie
usiłowały uniemożliwić im wzięcie udziału w mających się odbyć wyborach do
pruskiego zgromadzenia55 . Zarzutów złej wiary, okrucieństwa i barbarzyńskiego
postępowania nie musiały się, według Polaków, władze pruskie obawiać, niemieckie dzienniki bowiem wszystkimi tymi okrucieństwami obciążały Polaków,
Europa zaś łatwo wierzyła wszystkiemu co urzędowe i drukowane 56 • Najbardziej
jednak akcentowano fałszywość obietnic rządowych:

Gdyby nam byli od razu powied zieli otwarcie a szczerze: nie macie się czego sponic wam nie damy, nic dać nie chcemy- bylibyśmy wiedzieli czego się trzymać
i jakic h chwytać się środków. Ale obłuda i nieszczera zwłoka jeszcze kierowała zasadami
polityki i ona to przeprowadziła sprawę naszą przez tak bolesne koleje, a nadto do tak
oburzającego doprowadziła końca . Do ostatecznego wypowiedzenia prawdy trzeba było
dopiero ostatecznych środków, trzeba było dopiero gwalrem zed r zeć z niej maskę, pod
którą kryl się interes samolubny 57 •
dziewać,

Potrafiono jednak docenić i pod z iękować, przewrotnie zresztą, rządowi za to,
nie za niedbał on edukacji i szkół, dzięki czemu szczególnie młodsze pokolenie
Polaków potrafiło czytać, stając się bardziej odporne na pruską propagandę 58 •
Osobną grupę wypowiedzi prezentującą postawy i równocześnie oceniającą
postępowanie Niemców stanowią relacje dotyczące zachowania się wojska pruskiego. Z m a ły mi wyjątkami są to oceny zdecydowanie negatywne 59 . już od samego
początku rewolucji-powstania postrzega no wojsko jako jej zdecydowanego przeiż

52
"Gazeta PolskJ" z 22 IV 1848, nr 27, s. l 03; L. M i er o s l a w ski, Powstanie poznmiskie
w rol.·u 1848 w• kształcie objm'nieti do Jędrzeja Momczewskiego powieśti, Paryż 1852, s. 9.
53
A. G u t t r y, op. cit., s. 14-15.
54
[J . K o ź m i a n], Deputowani polscy w Berlinie, ,,Przegląd Poznański" 1849, t. VIII,
s. 185.
55
"Gazeta Polska" z 22 IV 1848, nr 27, s. 103.
56
F.J. Z i e l i ń s k i, op. cit., s. 282; odmienne przekonan ie prezentowal Jan K o ź
m i a n (Stan rzeczy ... , s. 599), który wierzył, że Europa w swojej bezstronnej postawie nie uwierzy
wszystkim fał szywy m informacjom rz<jdu pruskiego.
57
"Gazeta Polska" z 19 V 1848, nr 48, s. 179.
sR Pismo dla ludu. (Dok01iczmie}, "Gaze ta Polska" z 20 VII 1848, nr 98, s. 381.
5
~ Zob. Pamiętnik J. Lukomskiego ... , s. 15, który pisze o zbrataniu się w Sulmierzycach stacj o nującego tam wojska pruskiego z powstańcami.
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ciwnika. Stwierdzano, że wojsko pruskie znajdujące się w Poznaniu uderzyłoby
na wiwatujący pod ratuszem i Bazarem tłum już pierwszego dnia, tj. 20 marca. Nie
zrobiło tego jedynie ze względu na zbyt małą liczbę żołnierzy6°. "Gazeta Polska"
zauważała nawet, iż co prawda początkowo wojsko i dowództwo pruskie nie ujawniały swojej nienawiść do Polaków ale "w łyżce wody chciałoby ono nas utopić" i
że " patrzą na nas [żołnierze pruscy - K.B .] ciągle jeszcze podełba" 61 • Na prowincji
wojsko przyjęło- w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń zarówno w Berlinie,
jak i w Poznaniu- postawę wyczekującą 62 • W samym Poznaniu jednak już 21 marca
żołnierze pokazali swoje prawdziwe zamiary wobec Polaków, zabijając podczas
zajmowania Bazaru, bez wyraźnego powodu, odźwiernego bazarowego 63 •
Pod koniec marca, wraz ze zwiększaniem swojej liczebności w Wielkim
Księstwie, wojsko pruskie coraz częściej i coraz bardziej otwarcie dopuszczało
się gwałtów na ludności polskiej, dla pokazania- jak pisze Jędrzej Moraczewski
-"że teraz jest już siła dostateczna na rozstrzelanie Polaków, co marzą o Polsce" 64 •
Prześladowani e polskości zaczynało się od zdzierania Polakom kokard narodowych
i lżeni a, szybko jednak zaczęło przechodzić w pobicia i mordowanie bezbronnych
obywate li. Bestialstwo landwery było tak duże, iż Polacy stwierdzali nawet, oceniając postępowanie niemieckich żołnierzy, że takich gwałtów, szczególnie na
bezbronnych, nie dopuszczało się nawet wojsko rosyjskie65 , pojawiały się także
porównania landwery do dziczy Wallensteina66 • W okrucieństwach "przodowały"
szczególnie od ziały landwery śląskiej i pomorskiej 67. Zapalc zywość żołnierzy
pruskich wobec Polaków potrafiła także przybierać formy dość humorystyczne,
gdy żołnierze "skorzy ze swoją usługą gdzie idzie o zbicie jakiego Polaka" bili
Niemkę, którą wzięli omyłkowo za Polkę . Ofierze nie pomogły nawet prośby o
litość wypowiadane po niemiecku, oprawcy stwierdzili bowiem, szydząc: "Wie d u
doch jetzt htibsch Deutsc h sprichts, du verfluchtes polnisches Lump!" 68 •
N asi lenie prześladowań nastąpiło po zawarciu ugody jarosławieckiej (11

J. M oracz e w ski, op. cit., s. 20.
"Gazeta Polska" z 25 III 1848, nr 3, s. 9. Wierzono jeszcze wówczas, że niedłu go wojsko
pruskie dostanie rozkaz wymarszu z Poznania (ibidem).
62
H . S z u m a n, op. cit., s. 42.
63
J. Koźmian, Stan rzec;r,y ... , s. 495-496; "Gaze ta Polska" z 22 III 1848, nr l, s. 2.
64
J. M o r a c z e w s k i, op. cit., s. 52-53.
65
Ludzkofć i męstwo żołnierzy, "Gazeta Polska" IV 1848, nr 16, s. 60; "Gazeta Polska" z 4
IV 1848, nr 11, s. 40.
66
"Gazeta Polska" z 18 IV 1848, nr 23, s. 89.
67
Środa dnia 3. Października (Opóźnione), "Gazeta Polska" z 7 X 1848, nr 164, s. 656,
mieszkańcy Środy stw ierdzają "będąc zawaleni najrozmaitszymi gatunkami wojska pruskiego" ,
że najgorsza b yła landwera brandenburska i pomorska. Ze strony za~ landwery śląskiej (przez
czteromiesięczny jej pobyt w Środzie) nie spotkały ludności polskiej żadne represje.
68
Z Poznania. Sprawiedliwofć Boska po staremu Nemesis, "Gazeta Polska" z 4 IV 1848,
nr 36, s. 135.
60
61
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kwietnia 1848 roku), gdy doszło do zmniejszenia liczebności sił powstańczych
oraz powrotu do domów (zgodnie z postanowieniami porozumienia) większości
powstańców. Jędrzej Moraczewski tak postrzegał przyczyny takiego zachowania
się landwerzystów pruskich, widząc w nim cechy typowe, jego zdaniem, dla charakteru pruskiego:
Wiadomo bowiem, że Prusacy jak z uzbrojonym i równym sobie potykać się nie lutak przeciw bezbronnemu, a do tego mniej licznemu nieprzyjacielowi popisują się z
odwagą i są najbitniejszemi z ludów kuli ziemskiej: zapewne dlatego, że niemając własnej
narodowości, nie umieją wcale cenić cudzej i wszystko cenią groszowym zyskiem i łupem,
a nie żadną wyższą myślą. Może też to w ogóle niemieckiego charakteru wadą 69 .
bią

Największych okrucieństw dopuścił się żołnierz pruski, postępując tak (chyba
zgodnie ze spostrzeżeniem uczynionym przez Jędrzeja Moraczewskiego) tuż po
bitwie pod Książem 70 i w okresie, który nastąpił po stłumieniu powstania. Szczególne okrucieństwo wykazano wobec schwytanych powstańców 71 • Zajadłości i
gorliwości wojska pruskiego w tępieniu rewolucjonistów "doświadczyli" nawet
jadący do Berlina posłowie Polscy, zostali bowiem napadnięci w pociągu przez
żołnierzy pruskich poszukujących "buntowników" 72 .
Taką odwagą cechowało się postępowanie wojska pruskiego po stłumieniu

69
J. M oracz e w ski, op. cit., s. 65-66; podobnie twierdził: J.B. Garczyń ski, Pamięt
nik ... , przyczynek do dziej6w Księstwa, wyd. S. Sznlir-Pepłowski, Poznań 1895, s. 21-22.
70
Nie przytaczamy w tym miejscu wszystkich relacji traktujących wręcz o bestialskim
zachowaniu się żołnierzy pruskich po bitwie, po pierwsze dlatego, że zabrałoby to bardzo dużo
miejsca, po drugie zaś ponieważ wszystkie te relacje są - z punktu widzenia oceny postępo
wania wojska- bardzo zbieżne. Zdecydowanie negatywnie oceniają postępowanie landwery.
Ograniczymy się tutaj do podkreślenia, że więcej osób zginęło już po zakończeniu walki niż
podczas samej potyczki, Prusacy zaś podpalili miasto, dobijając tych rannych, którym udało się
ujść z płomieni. Szerzej zob. np.: Z. G rot, Kazimierz Chmielewski- powstaniec poznański z roku
1848 i jego pamiętnik, "Kronika Miasta Poznania" 1948, R. XXI, nr l, s. 20-21; l M oracz e wski, op. cit., s. 117; l Kro p i w n i ck i, op. cit., 14; Zburzenie Ksiqża przez prusak6w ... , s. 8-12;
Potyczka pod Ksiqżem. (Nadesłano), "Gazeta Polska" z 22 V 1848, nr 50, s. 187; [Wspomnienia
K. W ęclewskiego], [w:] M ateryaly do historyi Mi/osławia, zestawił F. Skoraczewski, Poznań 1910,
s. 81. Okrucieństwo żołnierzy znalazło wyraz także w poezji powstałej pod wpływem tamtych
wydarzeń, zob. Przywitanie, [w:] Pamiqtki z więzienia 1848, Poznań 1848, s. 4-6.
71
Oborniki 20. Czerwca, "Gazeta Polska" z 28 VI 1848, nr 80, s. 311, dziennik przytacza
wyimek z listu pruskiego landwerzysty z siódmego pułku: "Muszę się tu przyznać, że nam coraz
lepiej było, im dalej maszerowaliśmy w Księstwie; bo tutaj panowało prawo mocniejszego. Jeżeli
nam nie dano wiele i dobrego jadła, tośmy gospodarza schwycili za gardło i popuścili go dopóki
nam nic dał czegośmy żądali. Biliśmy baty dopóki krew nie płużyła; w Gaślinie miasteczku o
dwie mile od Obornik, jednego zabiliśmy tamże i tak szło przez całe Księstwo; na innych miejscach było jeszcze daleko gorzej.[ ... ] Na polu bitwy nic przepuściliśmy naszym nieprzyjaciołom
[... ].Nawet oficerom nie udało się powstrzymać rozjuszonych żołnierzy, każdy morduje i rabuje,
jak mu się tylko podoba", zob. też: Opowiadanie Niemca ... , s. 91; Rozmaite wiadomofci. Poznań,
"Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 11 VIII 1848, nr 185, s. 757.
72
W. Jak ó b czy k, Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej),
t. 1:1815-1850, Poznań 1951, s. 103.
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szczególnych dowodów

Pruski generał Blumen, dowod zący pod Miloslawiem, powinien być wolny od zarzutów, które mu swoi robią. Jego rozporządzenia były stosowne, z wyjątkiem artylerji,
która mogła być lepiej użytą. Cała wina spada na wojsko, a szczególniej jazdę. Ta przestać
powinna mienić się wojskiem regularnem, pierzchając w ten sposób przed hołotą; przed
tak m a łemi silami, źle uzbrojonemi; przed chłopami, co dopiero z chalup wyszli, lecz tęgo
krzyczeli, i to odurzyło ich ... 73

Trzeba podkreślić, że Polacy zauważali odmienne zachowanie się oficerów
pruskich wobec powstańców. Bronili oni często, w miarę swoich możliwości, Polaków przed bestialstwem swoich żołnierzy 74 •
Polacy, podsumowując takie zachowanie się wojska pruskiego podczas
wydarzeń Wiosny Ludów w Wielkopolsce, stwierdzali, że postępowanie to było
niegodne, haniebne i barbarzyńskie, szczególnie, że Niemcy uważali się za naród oświecony 75 • Stwierdzano, że takiego zezwierzęcenia i wyzbycia się uczuć
nie spodziewano się po tych, którzy sami mieli zaprowadzić porządek i spokóf6 .
Takie zachowanie było według Jana Gniewosza swoistym rodzajem patriotyzmu
pruskiego żołnierza 77 • Jędrzej Moraczewski konstatował, że tak właśnie wyglądało
roznoszenie niemieckiej cywilizacji po krajach słowiańskich 78 •
Wracając jeszcze do obrazu pruskiego wojska, należy choć krótko wspomnieć
o jego dowódcach. Zacząć wypada od generała Wilhelma Willisena, który co prawda wojskiem pruskim w księstwie nie dowodził, został jednak mianowany przez
rząd Prus tym, który miał dokonać reorganizacji Wielkiego Księstwa. Jego misja
spotkała się z różnorodnymi ocenami. Część Polaków widziała w nim narzędzie
ministerialnej reakcji' 9, Niemcy z Księstwa uważali zaś, że jego misja zagraża niemieckiej hegemonii w Poznańskiem 80 • Swojej dezaprobacie dla jego polityki dali
S. K i e n i e w i c z, Pulkownik Ludwik Sczaniecki o powstaniu poznańskiem 1848 roku,
"Rocznik Historyczny" 1936, R. 12, z. l, s. 128. Zauważyć trzeba, że ocena ta jest w miarę
obiektywna, nie gloryfikuje bowiem waleczności i skuteczności bojowej oddziałów polskich,
ocenia także pozy tyw nie taktykę pruską . Może też jednak służyć wykpieniu pruskiego wojska,
które uległo tak " niegodnemu" przeciwnikowi; zob. też: [Wspomnienia]. Grabskiego o potyczce
pod Miłosławiem], [w:] Materyary do historyi Mi/osławia ... , s. 94-96.
74
H. S z u m a n, op. cit., s. 51; Opowiadanie Niemca ... , s. 93; Z więzień w fortecy, "Gazeta
Polska" z 18 IV 1848, nr 23, s. 88; por. ]. M oracz e w ski (op. cit., s. 66) zauważa on, iż oficerowie bali się żołnierzy, dlatego nie karali winnych.
75
F.]. Z i e l i ń s ki, op. cit., s. 338.
76
Z Ryczywoła 24. Czerwca 1848, "Gazeta Polska" z 30 VI 1848, nr 81, s. 314.
77
].N. G n i e w o s z, Po skończonym boju. Z pamię111ików Jana N. z Oleksowa Gniewosza,
"Sztandar Polski" 1884, R. VI, nr 12, s. 3.
78
J. M oracz e w ski, op. cit., s. 117. o "cywilizowaniu" Polaków wbrew ich woli, zob.
też: "Gazeta Polska" z 20 V 1848, nr49, s. 184.
79
(Nadesłano), "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 8 VIII 1848, nr 182, s. 746.
80
]. M o r a c z e w s k i, op. cit., s. 59.
73
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pod domem, w którym mieszkał w Poznaniu, tzw. kocią
w jego obronie i to np. z ust samego arcybiskupa
Leona Przyłuskiego 81 • Najbardziej ciekawy i "barwny" obraz generała dał jednak
Jędrzej Moraczewski, potrafił bowiem jego cechy zestawi ć z cechami wszystkich
(jego zdaniem) Niemców. Pisał:
wyraz,

urządzając

muzykę. Pojawiały się także głosy

Willisen był patryota niemiecki, który wierzył, że Prusy mogą się wkrótce obalić, ale
bynajmniej nie mniemał, że dla dobra Niemiec obalać je trzeba. Na Polskę patrzał jak każdy
Niemiec, a mianowicie uważał ją za kraj, który oczekuje swego us zczęś liwienia od cywilizacyi niemieckiej, który niema swej znakomitej historyi, ale musi się przyczepić dopiero do
"wielkiej" [podkreśl. w oryginale] historyi Niemiec. Nieznajomość zupełna dawniejszych
dziejów polskich, a nawet pruskich i niemieckich, rozpatrywanie s ię tylko w dziejach
ostatnich lat pięćdziesięciu, a głównie w traktacie wiedeńskim z r. 1815. i wojnie polskiej
z roku 1831., naprowadzały Willisena na myśl, że Polakom wyrząd za się niesłuszność, którą
trzeba przyznać; że duch polski przez tę niesłuszność, a za nią rozwinięte męczeństwo,
coraz silniej wzrasta; że mają Polacy znaczenie ogromne dla Niemiec, czy Europa będzie
miała iść pod despotyzm, czy też weźmie się do zakwitnięcia demokratycznego w kształ
tach rzeczypos politej, gdyż w pierwszym razie Polacy wzmocniliby siłę moskiewską, którą
Willisen nazywał panslawisty cz ną i uważał za olbrzymią, a w drugim razie siłę francuzką,
w której niewidział koniecznie demokracji ani też promienia cywilizacyi. Był on zdania,
że w układach z Polakami , trze ba się Prusakom oglądać na Ros yą i Francyą, a pilnować
środka między niemi. [... ] Wzmacniał zaś co chwila u deputacyi stąd głównie wielką swą
wziętość , że o konieczno śc i wojny Prus z Moskwą mówić nie przestawałRz .

Zdecydowanie negatywnie oceniani byli zaś inni wojskowi- generałowie dowodzący wojskiem pruskim podczas działań w księstwie, tacy jak: Fryderyk August
Colom b, Krystian SteinackerH3 czy Maurycy Hirschfeld, który podobno osobiście
doglądał chłosty powstańców, a nawet własnoręcznie ją przeprowa dzał 84 •
Jak już zaznaczono, osobno charakteryzowano mieszkańców Prus mieszkających poza Wielkim Księstwem Poznańskim. Oceny dotyczyły głównie mieszkańców Berlina, a więc centrum rewolucji w Prusach . Berlińczycy spotykali

81
OdpowiedźAnybiskupa do minisim hr. Schwetin, "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego "
z 16 VI 1848, nr 137, s. 562-563; zob. też: "Gazeta Polska" z 8 IV 1848, nr 15, s. 55. M. M o t ty,
op. cit., t. 2, s. 116, pisze żartobliwie: "Obietnice i konwencje puszczono, jak to mówią w trąbę,
a razem z nimi pana Willisena, który zdawał się je chcieć uważać za prawdę".
Rz ]. M oracz e w ski, op. dt., s. 29-31, por. H. S z u m a n, op. cit., s. 58;]. Koźmian,
Stan rzeczy ... , s. 575.
HJ Zob. Poznań dnia 23 Sierpnia, "Gazeta Polska" z 25 VIII 1848, nr 128, s. 506; "Gazeta
Polska" z 11 V 1848, nr 41, s. 151 ; (Nadesłano), "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 8
VIII 1848, nr 182, s. 746.
84
Opowiadanie Niemca ... , s. 100.
85
H . S z u m a n, op. cit., s. 30-31.
81
' "Gazeta Polska" z 27 III 1848, nr 4, s. 13, pisała: "Z wroga staje się przyjaciel, z ciemiężcy wybawiciel. Niemiec wywołuje Polskę z grobu"; Adres Polaków za amnestią Naj. Pana
wypuszczonych na wolność do ludu berlitiskiego, "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 24
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się głównie

z pozytywnymi ocenami, Polacy doceniali ich przelaną w obronie
wolności krew85 • Podkreślali również ich pragnienie odbudowy Polski 86 • Częste
były także przypadki organizowania mszy za poległych w walce Niemców i to nie
tylko w samym Poznaniu87• Sympatie dla Polski pojawiały się i w innych częściach
Prus (np. Frankfurt nad Odrą), szybko jednak uległy zmianie 88 • Podsumowując
postępowanie berlińskich rewolucjonistów, niektórzy Polacy stwierdzali, że nie
byli w stanie ustanowić republiki, ponieważ nawet najwięksi "republikanie" byli
"ślepymi Prusakami" ulegającymi swojemu największemu marzeniu, jakim było
zapewnienie Prusom i Prusakom przewagi i przodującej roli. Republikanizm,
którym się szczycili, nie był w stanie przekonać ich o tym, iż jeżeli żądają wolności
dla siebie, to muszą jej także udzielić innym 89 •
Pojawiały się wreszcie opinie wypowiadane ogólnie o wszystkich Niemcach.
Działo się tak chociażby przy poruszaniu zagadnienia polityki niemieckiej, którą
charakteryzowano w sposób następujący, zaznaczając bardzo silnie różnice, jakie
zachodziły między ideałami, jakimi mieli się rzekomo kierować Niemcy a ich
rzeczywistym postępowaniem:
Dawna to historya, że kto na słuszności i prawdzie poczynania swego oprzeć nie może,
ten stara się pomodz sobie pięścią lub zręcznym podstępem. Moskale zdają się pierwszy
sposób szczególniej miłować i praktykować.- Niemcy jako naród cywilizowany, urozmaicają
swe środki, przepłatając wedle okoliczności gwałt prosty potwarzą i machjawełstwem, a
fałsz kamieniami, pięściami, kolbami. Mądrzy to ludzie!9(1

Lub:
W teoryi jest Niemiec filozofem, ma widoki najrozleglejsze, zasady bezwzględne i do
czystej się odnoszące prawdy; w praktyce jest tenże Niemiec egoistą, ma widoki najcieś
niejsze, zasady oparte na własnej korzyści, z prawdą opodal się mijające. W teoryi unosi z
rzeczywistości w krainy marzeń i ułudy , gdzie urabia tkankę pomysłów wiotkąjak pajęczyna,
której nie dojrzysz i nie uchwycisz w praktyce spada z wysokości swych subtelnych pojęć
w błoto samolubstwa, którym i siebie wala i innych jeszcze obrzuca 91 •

W ogóle zaznaczanie rzekomej inteligencji i ucywilizowania niemieckiego
pojawia się zresztą częściej 92 •
Egoizm i zaborczość polityki niemieckiej polegała według Polaków m.in. na
III 1848, nr 71, s. 287; por. L. M i er o sław s k l, Dnie wyzwolenia, wyd. J. Frejlich, "Przegląd
1925, R. IV, t. XV, s. 372.
87
"Gazeta Polska" z 31 III 1848, nr 8, s. 29; Z Poznania dn. 28. Marca, "Gazeta Wielkiego
Xięstwa Poznańskiego" z 29 III 1848, nr 75, s. 305.
88
H. S z u m a n, op. cit., s. 39-40.
89
F.J. Z i e l i ń ski, op. cit., s. 288.
90
Poznań 26. Sierpnia, Dodatek do "Gazety Polskiej" nr 130, s. 519.
91
Sprawiedliwofć Folityki Niemieckiej, "Gazeta Polska" z 30 V 1848, nr 57, s. 215.
92
Poznań 24. Lipca, "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańsklego" z 25 VII 1848, nr 170,
s. 696; F.J. Z i e l i ń s k l, op. cit., s. 274-275.
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Kamil Banaszewski

174

tym, iż Niemcy pragnęli co prawda wolności dla świata, jednak przez świat rozumieli wyłącznie swoje panowanie nad innymi narodami, dla których byli albo dwuznacznym przyjacielem, albo jawnym wrogiem 93 • Zauważano, że Niemcy upominali
się o Szlezwik i Holsztyn, a nawet Alzację i Lotaryngię, gdy zaś Polacy domagali
się niepodległości na swojej ziemi, przejmowało to Niemców strachem 94 • Polacy
stwierdzali także, że polityka niemiecka polegająca na zawłaszczaniu wolności
jedynie dla siebie spowodowała utracenie zdobyczy rewolucji i wpływu na rządy
w Wiedniu i Berlinie 95 oraz spowodowała, że Niemcy stali się obiektem szyderstw
innych państw europejskich%. Tak właśnie w oczach Polaków wyglądało braterstwo
ludów w niemieckim rozumieniu tego pojęcia. Ironizowano nawet:
Sympatia Niemców głęboko nam utkwiła w sercu i duszy, bo też mogla wniknąć
Wszak sympatyą ku sobie wbili nam Niemcy biczowaniem, wtlukli kamieniami
i kolbami w ciała nasze, przyczepili błotem i plwaniem. Wszak ta sympatya rozerwała na
nowo członki kraju naszego i urąga się szyderczo nad naszem nieszczęściem.[ ... ] Wszak ta
sympatia w któreśmy tak ślepo wierzyli zadławiła radosne drgania naszej wolności 97 •
głęboko!

Przyjaźń

niemiecka dla Polaków miała się opierać na trzech filarach: uczucia,
słuszności i interesu. Najmocniej jednak motywowana była niemiecka sympatia
przez interes, gdy ten zniknął, pozbawiona głównej swej podpory, upadła cała
przyjaźń dla Polski 98 •
Chęć zysku była też jednym z podstawowych czynników, które miały kierować
niemieckim postępowaniem 9 9 • Niepowodzenia ruchu powstańczego powodowały
zapewne, że bardzo sugestywnie wyrażał się na ten temat "Wielkopolanin":
Niemiec, zwyczajnie jak Niemiec, chciwy dla zysku wszystko zrobi, zaprze się słusz
wyrzecze się ojca, matki; ojczyzny swojej, wszędzie się wciśnie jak żyd brat jego, byle
zarobić i zyskać, zaprzedać wiarę swoją i pochodzenie i pochodzenie swoje i rusza w świat
-choćby jemu najprzeciwniejszy! A gdzie się raz wciśnie to zaraz jak pająk roztoczy sieci
swe i ssie krew z biednej muchy, z ludu ciemnego, co przypadkiem w sieci te zdradliwe
wpadnie. A wydostać go trudno, tak się tam zaraz obwaruje, tak się zagnieździ i rozlęże,
ności,

·n Obawa Gazety Kolońskiej, "Gazeta Polska" z 15 VI 1848, nr 70, s. 271; Nasi Sprzymierzeńcy,
"Gazeta Polska" z 17 IV 1848, nr 22, s. 83; zob. też: Niemcy ich sejm i jednofć, "Wielkopolanin"
z 27 III 1850, nr 25, s. 109; Dwa bar&ochwaL•tw-'a w Polsce niebezpieczne, "Przegląd Poznański"
1849, t. IX, s. 84.
94
"Gazeta Polska" z 8 IV 1848, nr 15, s. 56.
95
Z Kofciańskiego, "Gazeta Polska" z 23 XI 1848, nr 203, s. 798.
96
Nowy Rok!," Wielkopolanin" z 29 XII 1849, nr 103, s. 414.
97
.Sympatye, "Gazeta Polska" z 27 V 1848, nr SS, s. 207.
9
R O sympatyi Niemców dla Polski, "Gazeta Polska" z 6 V 1848, nr 38, s. 139-140; Nowina o
życz liwoki Niemców, "Wielkopolanin" z 7 II 1849, nr 11, s. 41.
99
Zob. Die polnische lnsurrektion in Posm im Friińjal1re 1848 vo11 L. v. J. Glogau 1849 [rec.],
"Przegląd Poznański" 1849, t. VIII, s. 892, gdzie recenzent stwierdza, że co prawda autor pracy
jest za oddaniem Wielkiego Księstwa ich prawowitym właścicielom, nie jednak na zasadzie
sprawiedliwości, ale dlatego, że Niemcy nie mają żadnego pożytku z Księstwa.
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że

jak przyjdzie do rugowania, to już bezbożnik nie boi się Pana Boga, powiada że to jego
kraj, jego ziemia i jego gniazdo odwieczne!- Chytrość i zdrada oto prawda jego i na tym
fundamencie już on znaczną część ziemi polskich strawił i przeinaczył, a na resztę temże
samem prawem czyha 100 •
Wypowiadał się także

"Wielkopolanin" o niemieckiej polityce wschodniej,
sami Niemcy potwierdzają zawsze, że coś ich pcha w polskie strony
i muszą się "rozszerzać" na ziemiach polskich. Co komentuje "Wielkopolanin"
niewybrednym sformułowaniem, iż "Takim tędy pchaniem gnani, naleźli nas jak
owe plugastwo za kołnierz" 101 •
Reasumując, można stwierdzić, że przedstawiony w pamiętnikach i prasie
obraz Niemców był dość jednostronny. Ze zdecydowanie nieprzychylną oceną
spotkały się działania zarówno centralnej władzy w Berlinie, jak i tej na niższych
szczeblach administracyjnych, podkreślano tutaj fałszywość obietnic rządowych i
podwójną politykę, prowadzoną wobec polskich mieszkańców księstwa. Zauważano również, że takie postępowanie stale charakteryzowało działania pruskie w
Wielkopolsce - poczynając od samych zaborów. Z równie nieprzychylną opinią
spotkało się także wojsko pruskie. Szczególny nacisk kładziono tutaj na zachowanie
się żołnierzy pruskich wobec Polaków.
Bardziej zróżnicowane były natomiast wypowiedzi na temat postawy niemieckiej -cywilnej ludności Wielkiego Księstwa. Jednak i w tym wypadku przeważały
oceny negatywne zarzucające miejscowym Niemcom brak ducha braterstwa, niezrozumienie celu działań Polaków. Skwapliwie także odnotowywano- szczególnie
w prasie - wszystkie wystąpienia ludności niemieckiej przeciwko narodowości
polskiej. Próbowano także tłumaczyć sobie takie postępowanie miejscowych
Niemców. Jako powód wymieniano przede wszystkim chęć utrzymania niemieckiej
przewagi w Księstwie. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegano i nie podkreślano
postaw tych Niemców, którzy sympatyzowali z ruchem lub okazali pomoc powstań
com. Podkreślano jednak, że postawa większości niemieckich mieszkańców była
zdecydowanie nieprzychylna. Z większą sympatią traktowano za to mieszkańców
innych części Prus, szczególnie Berlińczyków, jako tych, którzy otwarcie poparli
sprawę polską- opowiedzieli się za odrodzeniem Polski. Ocena taka ewoluowała
jednak dość szybko w kierunku nieufności, a czasem wręcz wrogości, wywołana
zaś była niekorzystną ewolucją sprawy polskiej zarówno w parlamencie frankfurckim, jak i pruskim. Niepowodzenie ruch zbrojnego w Księstwie oraz zawiedzione
nadzieję na niemiecką pomoc powodowały także kształtowanie się negatywnego
wizerunku Niemców i Niemiec (pojmowanych ogólnie, a nie tylko i wyłącznie
stwierdzając, iż

100
101

]., O narodzie polskim i wrogach jego, "Wielkopolanin" z 14 X 1848, nr 4, s. 13.
Nowina z Poznania, "Wielkopolanin" z 17 XI 1849, nr 91, s. 364.
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jako Prusy i Prusacy), który stawał się powoli jednym z elementów utrudniających,
a nawet uniemożliwiających, wzajemne porozumienie.
Stwierdzić można, że zasadniczo wszystkie przytaczane opinie nosiły pięt
no rewolucyjnej atmosfery roku 1848 102 , nawet te, które powstały wiele lat po
tamtych wydarzeniach. Odznaczały się też dużym subiektywizmem, podlegały
bowiem często celom walki politycznej. Ważne jest jednak to, iż przeważająca
jednostronność, jaką odznaczają się te materiały, nie jest ich brakiem lecz zaletą,
wynikać to może z faktu, że postawy zarówno jednostek, jak i większych grup,
ich dążenia, są przecież wynikiem subiektywnych sytuacji, konkretne zaś reakcje
jednostek nie odnoszą się do sytuacji takich, jakimi są one niezależnie od nich,
ale do sytuacji takich, jakimi widzi je jednostka działająca. Punktem wyjścia jest
więc własna definicja zaistniałej sytuacji. Wartość przytaczanych opinii i relacji
polega przede wszystkim na tym, że dają one obraz własnej roli, uzewnętrzniają
postawy społeczne, które z tą rolą i ze społeczną sytuacją są związane. Tak pojęty
subiektywizm nie jest wadą lecz załetą 10 '\ zwraca nam bowiem uwagę na istotne
elementy, jakie wpłynęły na takie a nie inne ukształtowanie się obrazu Niemca
(Prusaka) w świadomości samych uczestników wydarzeń.

Kamil Banaszewski
DAS BILO DER DEUTSCHEN WAHREND DER PERlODE
DER V0LKERFR0HLING IN GROSSPOLNISCHEN MEMOIREN
UNO PUBLIZISTIK (1848-1850)
Zusammenfassung
VOlkerfri.ihling im Grol3-Fiirstentum Posen bildete neue Moglichkeiten flir die Gestaltung
der polnisch-deutschen Beziehungen. Sie erlaubte den Polen aus dieser, damais preul3ischer
Provinz, dank der revolutionaren Errungenschaften wie Presse- und Druckfreiheit, die genaue
Beobachtung und Rolle der deutschen Teilnehmer an den damaligen Ereignissen besser zu
verstehen. Die in der Posener Presse erscheinenden Urteile ("Gazeta Poznańska ", "Przegląd
Poznań s ki", "Wielkopolanin ", "Gaze ta Wielkiego Księstwa Poznańskiego") und die privaten
Memoiren geben das Bild der Deutschen und der Volkerfri.ihling in GroBpolen. Dieses Bild
ha t a ber a uch die allgemeine Atmosphare des polirische n und nationalen Kampfes kreiert. Ais

102
T. N o d z y ń s k i, "Gazeta Polska" wobec ludnofci niemieckiej i żydowskiej w Poznańskiern
w 1848 roku, "Rocznik Lubuski" 2004, t. XXX, cz. I: Edukacja w spofeczetistwie wielokulturowym,
s. 127.
101
Zob. J. B u k o w s k i, Warioft poznawcza dokumentów pamiętnikarskidz, "Pamiętni
karstwo Polskie" 1972, R. II, nr 4, s. 94; J. C h a l a s i ń s k i, Parnię/Jzikarstwo XIX i XX w.
ja/;o świadectwo przeobmżeri narodu polskiego, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, R. I, nr l , s. 7;
i d e m, Pamięlnikarstwo ja/w świadectwo przeobmżeti narodu polskiego, [w:] Pamięlniki Po/aków
1918-1978, wyb. i oprac. B. Gołębiowski, M . Grad, F. Jakóbczak, t. 1: Druga Rzeczpospolita 19181939, Warszawa 1982, s. 10-11. Stwierdzić należy, że wiele relacji zamieszczanych w ówczesnej
prasie nosi wyraźnic autobiograficzne piętno.
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bestimmte Fragen sehen wir erstens das Wahrnehmen- seitens der Polen - der deutschen
ZivilbevOikerung im FUrstentum Gro!3polen. Zweitens die ausgesprochenen Urteiłe i.iber Połitik PreuBens und i.iber das Verhałten der Landswehr in der Stad t Posen und au f dem Lande.
Drittens die Urteiłe i.iber Preuf3en aus anderen Provinzen des Staates, besonders aus Berlin.
Viertens die Urteile i.iber die Deutschen im Allgemeinem und ihr Verhałten gcgeni.iber den
Polen, die sehr oft diskutiert worden waren. Sehr negatives Erachten bekamen die preul3ischen Behorden, den man die heuchlerische Połitik vorwarf (man betonte, dass sie seit dem
1975 gefi.ihrt worden war). Mit gleichklingelnden Urteilen wurde auch die preul3ische Armee
konfrontiert. Der besondere Nachdruck wurde au f den brutałen Urngang mit den Aufstandischen und Zivilisten gelegt. Ganz verschieden prasentierte s ich die Einstelłung zur deutschen
Ziviłi s ten , die groBe Sympathie mit de m polnischen Aufstand zeigten und s ich offen und bereit
gegeni.iber dem polnischen Widerstand steli ten. Ais Vorbild dieser einfachen Hilfsformen sah
man das Verhałten der Berliner, die sich !aut fi.ir die polnische Sache ausgesprochen haben.
Leider, auf Grund des Verlaufs der Berliner und Frankfurter Debatte In dortigen Versammlungen, au f G rund immer verlierender, polnischer Frage und der Debakel der Polen au f allen

UNIWERSYTET

Grażyna

ZIELONOGóRSKI

•

STUDIA ZACHODNIE 8

ZIELONA GÓRA 2005

Wyder

WIELKOPOLSKIE "EMANCYPANTKI"
W ŚWIETLE AKTUALNYCH BADAŃ
HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNYCH
Nicrówne

są

szanse w walce

mężczyzny

i kobiety

Mężczyzna może poznać pełnię życia

Bo w nim żyje jednocze ś nic mężczyzna i człowiek.
Dla kobiety zostaje tylko ułamek życia
musi być albo kobietą albo człowiekiem.
Nigdy nic jest tworem doskonałym.
Zofia

Nałkowska

XX wieku wybitny polski prawnik Leon Petrażycki 1 mówił w
Dumie rosyjskiej: "Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają
równouprawnienia kobiet. Ci, co tego nie rozumieją, potrzebują wychowania, a
nie dowodów" 2 . Jego wypowiedź, wygłoszona z trybuny parlamentarnej, mieściła
się w nurcie postępowych poglądów niezbyt wówczas licznego grona prawników,
którzy opowiadali się za likwidacją ograniczeń prawnych obejmujących kobiety
we wszystkich krajach europejskich 3 •
Te nieliczne wypowiedzi były pochodną nowego ruchu społeczno-politycz
nego zainicjowanego przez same kobiety. Nazywanego różnie: ruchem feministycznym (od łac. femina - kobieta) lub ruchem sufrażystek (od franc. suffrage
-głos wyborcy).
Idea równych praw kobiet i mężczyzn w szeroko pojmowanym zakresie zrodziła się na podłożu ruchów społecznych i wyzwoleńczych XVIII i XIX wieku.
Przypomnijmy zatem, że w czasach rewolucji francuskiej pisarka, feministka i
rewolucjonistka Olympe de Gouges odważyła się opublikować (w 1791 roku)
DeklaracJr praw ... KOB!E1Y i obywatelki, w której poruszyła problem nierównych
praw płci. Na wzór Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela czy inaczej Praw Mrżczy
zny- ponieważ, jak się okazało, postulowana w niej równość nie dotyczyła kobiet.
Olympe de Gouges domagała się zrównania praw obojgu płci, stwierdzając w
artykule pierwszym, że "Kobieta jest urodzona jako istota wolna i pozostaje równorzędna mężczyźnie we wszystkich prawach" oraz w artykule drugim, że "[ ... ]

W

początkach

1
Leon Petrażycki (1867-1931)- prawnik, socjolog i filozof. Twórca psychologistycznej koncepcji etyki, zob. Edukacja obywatelska. Slownik Encyklopedyczny, oprac. R. Smolski,
M. Smolski, E.H. Stadtmiiller, Wrocław 1999.
2 Cyt. za: M. P łatek, Historia europejskiego rochu kobiecego, Biuletyn "Ośka" 2000, nr 2, s. l.
3 Zob. M. P i e trza k, Sytuacja prawna kobiet w Drogiej Rzeczpospolitej, [w:] Kobieta i fwiat
polityki, Warszawa 1966, s. 33.
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celem i sensem każdej politycznej integracji jest zabezpieczenie naturalnych i nie
podlegających przedawnieniu praw kobiety i mężczyzny. Są to: wolność, własność,
bezpieczeństwo, a szczególnie prawo do oporu przeciwko uciskowi". Swą feministyczną deklarację zadedykowała królowej Francji- Marii Antoninie- w 15 dni po
jej straceniu, na mocy" ustawy o podejrzanych" (3listopada 1793 roku) 4 . Obecnie
tak nie wiele wiadomo o niej i jej dokonaniach na tej płaszczyźnie.
Ruch emancypacyjny rozwinął się na szerszą skalę w latach 60. XIX wieku
w Stanach Zjednoczonych\ a następnie w krajach Europy Zachodniej. (W 1878
roku od b ył się pierwszy międ zy narodowy kongres kobiet w P aryżu, a w roku 1889
na s tępny). Emancypacyjny nurt nasilił się pod koniec wieku XIX i na początku
XX, wówczas w niektórych pań s twach (Nowa Zelandia -1893, Związek Australijski
- 1902, a w Europie Finlandia~ 1906) kobiety uzyskały prawa wyborcze.
W Polsce ruch kobiecy rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku. Kształtował
się odmiennie niż na zachod zie i jednocześnie różnie w poszczególnych zaborach.
Podstawowym celem Polaków, bez względu na płeć, było w tym czasie odzyskanie
niepodległości. Równolegle do dążeń niepodległościowych polskie kobiety zaczęły
podejmować nieśmiałe próby emancypacji, wymuszone, jak zgodnie podkreślają
badacze, przez zmieniające się warunki ekonomiczne. Właśnie na ten ekonomiczny
aspe kt w polskim ruchu kobiecym zwrócił uwagę m.in. Piotr Chmielowski, autor
Zarysu najnowszej literatury polskiej wydanej w 1895 roku, pisząc:
Nie szło już o samo wyższe wykształcenie, ani tym bardziej o piękny strój i piękne
talenta, ale o coś ważniejszego i żywo tniejszego, bo o życie samo, o sposób zarabiania na
nie, o możność pochodu o własnych s iłach, bez potrzeby oglądani a się na "silniejsze" ramię
męskie, na którym poprzednie pokolenia niewiast z ufnością niejedn okrotnie zawiedzioną,
opierały się".

J ak s twierdzał Jan Hulewicz w swej pracy Sprawa wyższego wykształcenia kobiet
w Polsce w wieku XIX wydanej w roku 1939:
[... ]w ciężkich warunkach życia [ ... ) córki, żyjące z dala od trosk dnia, będące ozdotowarzysko-salonowego, s tawały zupełnie bezbronne wobec zmian, jakie mógł
przynieść ze sobą nowy ukł ad stosunków ekonomicznych [... ). I prawdopodobnie w tym
niepokoju światłejszych jednostek z warstwy szlacheckiej szukać n a leży wytłumaczenia,
dlaczego sprawa wychowania kobiet, dotąd nie zauważana, urosła do rozmiarów zagadnienia,
które trzeba było na gwałt rozwiązae.
bą życ ia

4
Szerzej: G. Wy d c r, Prawa człowieka- to r6wnież prawa kobiet- "Deklaracja praw kobiety i
obywatelki" Olimpii de Co uges- pisarki, rewolucjonistki i feministki, [w:) Europa Środkowo- Wschodnia.
Ideologia, historia a spolecaństwo, red. nauk. J, Dudek, D. Janieszewska, U. Świderska-Włodarczyk,

Zielona Góra 2005, s. 105-112.
5 W niektórych stanach kobiety zdo był y prawa polityczne ju ż w 1868 roku.
6
P. C h m i c l o w ski, Zmys najnowszej literatury polskiej 1864-1894, Kraków 1895, s. 59.
7 J. H u l e w i c z, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w XIX w., Kraków 1939, s. 46.
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do zapewnienia sobie bytu zmuszały kobiety do szukania dróg
im przede wszystkim zdobycie wykształcenia. Realizacja tych
dążeń występowała nierównomiernie w poszczególnych zaborach. Różna też była
pozycja prawna i społeczna kobiet w poszczególnych zaborach; wynikała zarówno
z przynależności do określonej warstwy społecznej, jak i zamożności.
W Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim sytuację prawną
i społeczną kobiet określała konstytucja Księstwa i wprowadzony na jej mocy
w 1807 roku Kodeks cywilny Napoleona, następnie Kodeks cywilny Królestwa
Polskiego z 1825 roku oraz ustawa o małżeństwie z 1836 roku; na terenie zaboru
austriackiego Kodeks cywilny z 1811 roku ("AIIgemeines Gesetzbuch fur die gesamten Deutschen ErbJander der bsterreischen Monarchie"); na terenie zaboru
pruskiego tzw. Pruskie prawo krajowe z 1794 roku, a następnie Kodeks cywilny
niemiecki z 1896 roku.
Kodeks Napoleona oddawał kobietę pod władzę ojca, opiekuna, męża, rady
rodziny. Mężczyzna był głową rodziny: zarządzał majątkiem, decydował o gospodarce i dochodach, a także o wszystkich innych ważnych sprawach . Sprawował
również opiekę nad dziećmi. To on decydował, kto je będzie wychowywał i kiedy
mogą opuścić dom rodzinny. Pod tym względem, czyli praw ojca do opieki nad
dziećmi, najbardziej rygorystyczne było prawodawstwo pruskie stojące na krawędzi
absurdu, ponieważ od decyzji ojca zależało nawet to, czy dzieci będą karmione
piersią matki. Bardziej liberalnie traktowano kobiety w zaborze austriackim. Mąż
był tylko zarządcą jej prywatnego majątku, toteż kobieta w każdej chwili mogła go
pozbawić tego stanowiska. Władza rodzicielska pozostawała wprawdzie w rękach
ojca, ale oboje mogli decydować o przyszłości dzieci. W zaborze austriackim i rosyjskim po 1836 roku małżeństwa mogły być zawierane jedynie w formie religijnej.
Rozwód był dopuszczalny, jeżeli uznawało go prawo wyznaniowe.
Świecką formę zawarcia małżeństwa ustanawiało tylko prawo niemieckie. Ślub
zawierano przed urzędnikami stanu cywilnego, a od woli narzeczonych zależało,
czy dopełnią go obrządkiem religijnym. Dzięki uznaniu małżeństwa za formę
umowy cywilnej istniała możliwość rozwodów. Małżonkowie podlegający ustawom
niemieckiego kodeksu cywilnego pozostawali także właścicielami swego majątku.
Mąż otrzymywał w zarząd i użytkowanie majątek żony. Kobieta mogła pozbawić
małżonka zarządu swojego majątku, jeśli np. nie spełniał on obowiązku utrzymania
jej i dzieci. Podobny do kodeksu niemieckiego był austriacki, z tą różnicą, że mąż
mógł zarządzać majątkiem żony, jeśli ona się temu nie sprzeciwiała. W zaborze
rosyjskim sytuacja była podobna.
Na pozycję kobiet realny wpływ wywierało również jej najbliższe środowisko:
otoczenie rodziny, męża. Bez względu jednak na miejsce zamieszkania i zajmowaną
pozycję społeczną wszystkie kobiety były aż do 1918 roku wyłączone z udziału w
życiu politycznym i państwowym.
umożliwiających
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Najszybciej i najgłębiej ruch kobiecy rozwinął się na ziemiach Królestwa Polskiego- jego wyraźne krystalizowanie się na tym terenie było można dostrzec już w
trzecim i czwartym dziesięcioleciu XIX wieku. Powstający ruch był związany z tzw.
entuzjastkami skupionymi wokół Narcyzy Żmichowskiej i Eleonory Ziemięckiej,
które oprócz dążeń zmierzających do podniesienia wykształcenia kobiet, głosiły
jednocześnie postulaty dotyczące swobody towarzyskiej i prawnej.
Tak zwana kwestia kobieca- pisała Narcyza Żmichowska- od pewnego czasu coraz
ludziom stawać się zaczyna. Ze wszystkich stron już nowe teorie, nowe ideały i
co więcej znaczy, potrzeby nowe przyciskają się do nas pod różnymi tytułami: emancypacji, równouprawnienia, wolności kobiet itp. [... ].Jeszcze między nami nie wystąpiła przed
trybunał opinii kwestia rodziny i współwładzy, jak to przy każdej sposobności we Francji
się zdarza, jak w Ameryce dość już często słyszeć podobno można; nie mniej wszelako
nacisnęła nas już kwestia oświaty, zarobku, niezależnościR.
poważniej

Intensyfikacja ruchu kobiecego następuje w drugiej połowie wieku. Problem emancypacji kobiet podnoszą publicyści i pisarze epoki pozytywizmu. Same
kobiety powoli zaczynają garnąć się do zawodów będących dotąd dziedziną wyłącznie mężczyzn, zaczyna się coraz częściej mówić o dostępie kobiet do studiów
uniwersyteckich.
Dyskusja, która w początkowej fazie nie wychodziła poza ramy czasopism, z
czasem, zwłaszcza zaś pod koniec lat 90. XIX wieku, zakreśliła szersze kręgi, wtargnęła do domów prywatnych, na sale odczytowe. Podsycana relacjami pierwszych
studentek podejmujących naukę na studiach zagranicznych stała się zjawiskiem
ogólnopolskim. Dotarła również do Poznańskiego.
Jak podkreślają badacze, ziemie zaboru pruskiego odegrały w rozwoju kwestii
kobiecej stosunkowo najmniejszą rolę ze wszystkich dzielnic 9 • Przyczyną tłumaczą
cą- ich zdaniem- tak mały udział Wielkopolanek w ruchu feministycznym była
przynależność tych ziem do Niemiec, czyli kraju stawiającego najbardziej zacięty
ze wszystkich chyba państw w Europie opór wobec dążeń kobiet - szczególnie
zaś wobec dostępu do wyższego wykształcenia 10 • Być może nie bez wpływu było,
co podkreślają historycy, iż Poznańskie nie przechodziło większych kryzysów
gospodarczych.
Kwestia kobieca w Wielkopolsce nabrała mocy dopiero w drugiej połowie XIX
wieku, kiedy same Wielkopolanki zaczęły się organizować i występować publicznie w swoich sprawach. Wiązało się to ze wzmożoną, zwłaszcza w drugiej połowie
XIX wieku, akcją germanizacyjną, szczególnie w szkolnictwie, kiedy zwalniano
polskich nauczycieli i zamykano szkoły, przede wszystkim żeńskie.
Jak podkreśla Rudolf]aworski, niemiecki współczesny badacz:
Dziela Klementyny Hoffmanowej, red. N. Żmichowska, Warszawa 1876, t. VIII, s. 209.
J. H u l e w i c z, op. cit., s. 122.
10
Ibidem.
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program wielkopolskiego ruchu kobiet był w mniejszym stopniu nastawiony na wyzwolenie kobiet spod dominacji mężczyzn czy wywalczenie równouprawnienia kobiet, a
raczej na walkę z zaborcą[ .. .]. W żądaniach Wielkopolanek przeważały nie postulaty "czysto
kobiecego ruchu" [... ]lecz ogólnonarodowe hasła obrony polskości''·
Działaczki

kobiece wywodziły się przeważnie z klas posiadających, z ziemiań
czy inteligencji (ze środowiska chłopskiego
pojawiły się w Wielkopolsce na początku XX wieku). Aktywizowały się szczególnie w ważnych dla życia narodu momentach, szczególnie zaś w czasie powstań.
Wielkopolanki: Emilia Szczaniecka, Klaudyna Potocka, Fanny Koczorowska,
Celestyna Działyńska i inne, stawały do pracy jako sanitariuszki, pracowały w lazaretach, które same zakładały i utrzymywały, gromadziły fundusze na wspieranie
i ukrywanie zbiegłych powstańców. Po 1863 roku zorganizowano na terenie zaboru
pruskiego tajną organizację kobiecą tzw. piątki (dla bezpieczeństwa każde ogniwo
skupiało tylko pięć kobiet). Stanowiły one rodzaj pomocniczej służby wojskowej,
panie pełniły funkcję kurierów, przenosiły pocztę, zajmowały się podatkami itp.
Zaangażowane w te prace były setki kobiet 12 •
W okresie narastania naporu germanizacyjnego w latach 80. kobiety zajęły
się pracą oświatową. W 1887 roku założyły małe trójzaborowe, niepodległościowe
stowarzyszenie Koła Kobiet Korony i Litwy. W ramach tego stowarzyszenia wzięły
udział w nielegalnym Zjeździe Kobiet Polskich z trzech zaborów w 1891 roku.
Organizowały powszechne wiece kobiet, na których domagano się przyznania
praw narodowych. Pierwszy wiec zorganizowany 18 marca 1899 roku zgromadził
sześćset uczestniczek ze wszystkich klas społecznych Poznania. W następnym
(24 maja 1900 roku) udział wzięło już kilka tysięcy kobiet. Gdy władze pruskie
zabroniły organizowania wieców w miastach, organizowano je na wsiach pod Poznaniem. Znane jest stwierdzenie Bismarcka: "Dawno już dałbym sobie radę z
eksterminacją Polaków, gdyby nie te ich kobiety" 13 •
Jednakże i do Wielkopolski z czasem, w początkach XX wieku, wraz ze zmianą
warunków ekonomicznych, rozwojem gospodarki i związaną z tym aktywizacją
zawodową kobiet, zaczęła docierać literatura dotycząca zagadnienia emancypacji
kobiet, zwłaszcza przygotowania kobiet do podejmowania pracy. Powoli zmieniało
się również spojrzenie na wykształcenie kobiet. Anonimowa autorka w 1907 roku
stwa,

zamożniejszego mieszczaństwa

pisała:

11
R. J a w o r s k i, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów, red. A. Zarnowska,
A. Szwarc, Warszawa 1990, s. 33.
12
D. W a w r z y k o w s ka-W l e r c l o c h o w a, Emilia Sczaniecka. Opowiefć biograficzna,
Warszawa 1970, s. 566 l n.
13
Strzegą polskości, [w:] Kronika kobiet, oprac. zespół pod kler. M. Michałlka, Warszawa
1993, s. 347.
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Ogół kobiet wielkopolskich wykazuje brak wiadomości z dziedziny pedagogii, higieny,
ekonomii, choćby elementarnych pojęć prawa państwowe go i cywilnego itp. przedmiotów, które dla kobiety nowoczesnej obcymi być już nie powinny. [... )Ten brak solidnego
wykształcenia naukowego na stop niu średnim jest najgłówniejszą przyczyną zastoju
umysłowego, z którego Wiclkopolankom, otrząsnąć się tak trudno. [... ] Dziś nie możemy
bez większego uszczerbku dla naszego życia kulturalnego odsuwać naszej kobiety od tych
najgłębs zyc h źródeł wiedzy. Możemy, a nawet powinnyśmy je zachęcać do sięgania po
najgłębsze tajniki wiedzy 14 •

Do ruchu emancypacyjnego włączyły się kobiety z warstwy chłopskiej i robotniczej. Kobiety miały udział w rozwoju ruchów socjalistycznych w Wielkopolsce.
Prekursorką była tu Julia Woykowska (1816-1851), która wraz z mężem Antonim
Woykowskim wydawała i redagowała w łatach 40. "Tygodnik Literacki" 15 i która
jest uważana za pierwszą emancypantkę Wielkopolski. Tu rozwijały działalność
rewolucyjną, w późniejszym okresie, Róża Luksemburg i Maria Koszutska.
jednakże aż do zakończenia II wojny światowej aktywność emancypacyjna
kobiet w Wielkopolsce była raczej niewielka. Częściowym wyjaśnieniem tego stanu rzeczy- zdaniem badaczy- było niechętne nastawienie kleru katolickiego do
organizacji socjalistycznych i działających w jego ramach organizacji kobiecych 16 •
Zakrywizowały natomiast swoją działalność organizacje skupione wokół Kościoła
kato lickiego, starając się dotrzeć do kobiet wszystkich warstw społecznych. Połity
ka kościoła zmierzała do skupienia uwagi środowiska kobiecego nie na dążeniach
emancypacyjnych, lecz na d ziałalności społecznej, dobroczynnej. Według tradycji
religijnej żądano od kobiet gotowości do ofiar i poświęcenia, w zmian przyznając
jej symboliczne znaczenie Matki Polki. Wytwarzało to szczególne więzi między
rodzinną a narodem i każda próba wyzwolenia się kobiet z tradycyjnych zależności
wydawała się zdradą narodową . Interpretowana w ten sposób emancypacja została
uznana przez społeczeństwo za swoiste tabu.
Ponadto nie należy zapominać o tym, iż pruska ustawa z 11 marca 1850 roku
zakazywała kobietom uczestnictwa w zebraniach i stowarzyszeniach, zakaz ten
został zniesiony dopiero w roku 1908; wówczas też zezwolono kobietom na podejmowanie studiów na uniwersytetach niemieckich.

Upolitycznienie historii nie sprzyjało wprowadzeniu szerszej perspektywy badawczej, zwłaszcza społecznej. Dlatego w naukowej literaturze historycznej do
dziś jeszcze słabo zaawansowane są studia nad przemianami pozycji i roli kobiet

14
C o n s t a n t i n, Kilka uwag o potrzebie wyższego wyksztalcmia dla naszych sfer inteligentnych;
cyt. za: j . H u l e w i c z, op. cit., s. 137-138.
15
Szerzej: T. G o s p o d a rek, Julia Molińska-Woykowska (1816-1851), Wrocław 1962.
16
Zob. M. Rogu s z ko-K lu p ś, Przemiany pozycji społecznej kobiety pracującej zawodowo
(na przykładzie Wielkopolski), Poznań 1975.
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w ramach społeczeństwa i państwa w różnych okresach. Prace zostały podjęte
stosunkowo późno. Przez wiele lat zainteresowanie historią kobiet tradycyjnie
ograniczało się do biografistyki wybitnych kobiet, najczęściej związanych z elitami
władzy, intelektu, nauki czy sztuki. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem ruchu
kobiecego, zaczęły ukazywać się opracowania omawiające jego przejawy.
"Kwestia kobieca" przeżywa w ostatnich latach, idąc za określeniem Marii
Roguszki-Kluś, jakby "trzecią młodość" 17 • Jak zauważyła Anna Żarnowska,
Jednym z impulsów do rozwinięcia się wśród polskich badaczy zainteresowań dla szerzej podejmowanej historii społecznej uwzględniającej rolę płci jako jednego z czynników
hierarchizujących społeczeństwo okazały się prowadzone w Polsce od lat sześćdziesiątych
badania nad uwarstwieniem społecznym, jego przeobrażeniami i kształtowaniem się nowoczesnych więzi narodowych w XIX wieku -w szczególnych warunkach rozdarcia ziem
między państwa zaborcze [... ]. Obserwacji poddawano przede wszystkim różnice statusu
społecznego mężczyzn i kobiet oraz przemiany ich wzajemnych relacji~ w kontekście postę
pujących procesów narodowotwórczych i modernizacyjnych przekształceń społeczeństwa.
Badania koncentrowano na współzależności tych zjawisk oraz na ich ścisłym związku ze
wzmożoną mobilnością społeczną oraz przesunięc ia mi w uwarstwieniu społecznym, które
towarzyszyły przemianom struktury gospodarstw rolnych po reformie uwłaszczeniowej- w .
dobie industrializacji i nowoczesnej urbanizacji 18 •

Po raz pierwszy "kwestia kobieca" wystąpiła na przełomie XIX i XX wieku,
w okresie walki kobiet o swe prawa cywilne i polityczne. Ukazało się kilka prac
omawiających szerzej dotychczasową działalność kobiet. W 1821 roku wydano
w Krzemieńcu książkę Jana Sowińskiego O uczonych Polkach, uznaną za pierwszą
publikację o takiej tematyce. Autor przedstawił w niej czterdzieści sylwetek
piszących kobiet ("których dzieła są znane i czytane"), zaczynając od królowej
Jadwigi, na życzenie której "Pismo Święte po raz pierwszy na język polski przetłumaczono" . W 1845 roku ukazała się książka K.W. Wójcickiego Niewiasty polskie
-zarys historyczny. Była to pierwsza, pomimo uznania jej za dzieło "bardzo niedostateczne, szkicowe" 19 , próba ukazania zasług polskich kobiet dla piśmiennictwa
narodowego.
W drugiej połowie wieku wraz z intensyfikacją ruchu kobiecego i jednocześnie
rozwojem ruchów społecznych (socjalistycznych, robotniczych), ukazało się już
kilka publikacji szerzej traktujących o udziale kobiet w życiu społecznym, m.in.
w 1870 roku E. Prądzyńskiego O prawach kobiety; w 1871 roku E. Orzeszkowej

17

Ibidem.
Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce

międzywojennej. Zbiór studiów, red.
A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 6.
19
P. C h m i e l o w ski w przedmowie do drugiego tomu książki Z. Kaczkowski e g o
Kobieta w Polsce- studium historyczno-obyczajowe, Petersburg 1895, cyt. za: D. W a w r z y k o wska-W i er c i o c h o w a, Stan badań nad dziejami kobiety polskiej, "Kultura i Społeczeństwo"
1963, t. VII, nr l, s. 100.
18
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O kobiecie; w 1872 roku W. Chomętowskiego Stanowisko praktyczne dawnych niewiast polskich; w 1875 roku K.A. Wójcickiego Niewiasta polska w początkach naszego
stulecia 1800-1830; w 1893 roku B. Chlebowskiego Udziałkobietwżyciu duchowym
społeczeństwa naszego 20 •
W 1891 roku podjęto pierwszą próbę opracowania dziejów kobiety polskiej
-na zakonspirowanym zjeździe kobiet z trzech zaborów w Warszawie. Jak pisała
jedna z uczestniczek zjazdu P. Reinschmit-Kuczalska: "Na zjazd ten z 20 miast polskich dostarczono monografii, wyjaśniających w jakich warunkach w miastach tych
kobiety kształcą się, zdobywają przygotowanie do pracy zarobkowej i pracują" 21 •
Niestety, większość zgromadzonych z takim trudem materiałów dostała się, w
wyniku aresztowania jednej z uczestniczek, w ręce żandarmerii carskiej. Następną
próbę podjął Z. Kaczkowski, wydając w 1895 roku dwutomowe studium Kobieta
w Polsce. Studium historyczno-obyczajowe. Autor przedstawił w nim dzieje kobiety
polskiej na przestrzeni od X do XVIII stulecia. Jak stwierdzono w przedmowie,
praca ta "jest jedynym dziełem obejmującym całość historycznego rozwoju losów
kobiety naszej".
Do wybuchu I wojny światowej ukazało się jeszcze kilka drobnych publikacji,
nikt jednak nic podjął się opracowania źródłowej i syntetycznej pracy. Zagadnienie podjęto już w innych warunkach, w wolnym państwie, w którym polskie
kobiety miały już pełne prawa polityczne. W zmienionych realiach podejmowano
prace nad opracowaniem dziejów kobiety, jednakże poza opracowaniami poruszającymi zagadnienia ruchu kobiecego, pracy zawodowej kobiet, walki o prawa
polityczne, udziału kobiet w walkach o wyzwolenie ojczyzny, nie zostały podjęte
żadne szersze badania w tej dziedzinie. Jedynym źródłowym opracowaniem
omawiającym sprawę kształcenia kobiet - m.in. i w Wielkopolsce- na szerszym
tle społeczno-ekonomicznym i politycznym była cytowana już przeze mnie praca
Jana Hulewicza wydana w 1939 roku. Jak sam zauważył w przedmowie:
Staralem się przedstawić nie tylko obraz dążeń kobiet do wiedzy, ale także dać przynajmniej hipotetyczne, uprawdopodobnione wyjaśnienie genezy pobudek i źródeł pędu
ich do kształcenia. Przekonany, że głównym motorem popychającym kobiety do studiów
były pobudki natury idealnej, jak i materialnej- tak głód wiedzy, jak i chęć wywalczenia
sobie samodzielnego stanowiska zarobkowego- starałem się rzucić przedstawienie sprawy
na tło przemian gospodarczo-obyczajowych 22 •
Książka, pomimo pewnych braków, jest uznana za jedną z najważniejszych
pozycji naświetlających dzieje kobiety polskiej.
"Druga młodość" kwestii kobiecej, idąc za stwierdzeniem wspomnianej już

20 Więcej

zob. D. W a w r z y k o wska-W i er c i o c h o w a, Stan badań ... , s. 100.
P. Re i n s z m i t-Ku c z a l ska, Te wstępne, "Ster" 1907, nr 4, s. 178-179; cyt. za:
D. W a w r z y k o wska-W i er c i o c h o w a, Stan badań ... , s. 101.
zz ]. H u l e w i c z, op. cit., s. 122.
21
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badaczki, nastąpiła w latach 60. i 70. XX wieku. Ukazało się kilka prac Oionizy
Wawrzykowskiej-Wierciochowej, m.in. w 1961 roku Z dziejów kobiety wiejskiej,
w 1963 roku następna - Od prządki do astronautki, będąca obszerną monografią
dziejów pracy, jak sama aurorka zauważyła "kobiet w ogóle, a polskich kobiet w
szczególności". W 1974 roku wspomniana autorka opublikowała obszerny artykuł
Kobiety wielkopolskie w działalności narodowej, społecznej i wyzwoleńczej ( 1788-1919),
przedstawiając społeczno-narodową aktywność kobiet w Wielkopolsce, przybliżając jednocześnie sylwetki kobiet najbardziej w tej mierze zasłużonych: Anieli
z Kwileckich Węgorzewskiej (1760-1821), Klaudyny z Działyńskich Potockiej
(1801-1836), Emilii Sczanieckiej (1804-1896), Julii Malińskiej Woykowskiej (18161851), Bibiany Moraczewskiej (1811-1887), Anieli (1853-1932) i Zofii (1850-1924)
Tułodzieckich, Janiny Omańkowskiej ( 1859-1927), lzy Moszczeńskiej- Rzepeckiej
(1864-1941), Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej (1868-1958), Marii Jankowskiej
(1850-1906), Marii Koszutskiej-Ciszewskiej (1876-1938) oraz Stefanii Sempołowskiej (1870-1944).
W kontekście m.in. ro zważań nad funkcjonowaniem kobiet w ówczesnym
społeczeństwie, związanym zwłaszcza z jej aktywizacją zawodową, ukazała się praca
wspominanej już Marii Roguszko-Kiuś Przemiany pozycji społecznej kobiety pracującej. Celem badawczym autorki -jak sama zauważyła- było określenie stopnia
zbieżności, względnie rozbieżności, między rozmiarami i charakterem aktywności
zawodowej kobiety a modelami funkcjonującymi w społeczeństwie. Dotychczas
bowiem funkcjonowały, a myślę, że i nadal funkcjonują, dwie sprzeczne koncepcje roli kobiety w rodzinie, a zarazem w s połeczeństwie. Jedna z nich wyznaczała
- jak pisze autorka - kobiecie, głównie zamężnej, miejsce wyłącznie w domu,
druga jest rolą "kobiety żyjącej w dwu światach: w świecie domowym i świecie
zawodowym, zmęczonej i rozdartej przez konflikty, ale równorzędnej partnerki" 23 •
Autorce chodziło o skonstatowanie, czy pełnione przez kobiety funkcje w życiu
społecznym mogą sprzyjać tworzeniu ograniczeń zawodowych (np. upośledzenie
kobiety jako pracownika czy zwierzchnika, różnice w płacach, popycie na pracę
kobiet i mężczyzn, kierunkach wykształcenia itp.). Badania swe oparła na przykła
dzie Wielkopolski, gdzie ruch emancypacyjny przebiegał, jak wiemy, najwolniej,
a rynek pracy miał swój specyficzny charakter- raczej rolniczy niż przemysłowy.
Stąd też i sytuacja wielkopolskiej kobiety była odmienna niż w innych częściach
kraju, ponieważ jak zauważyła autorka:
l) wielkopolski rynek pracy przejawiał mały popyt na pracę kobiet; zatrudnienie znajdowały głównie w usługach (jako służące) i w rolnictwie;
2) w związku z zatrudnieniem kobiet w tych dziedzinach gospodarki ich płace
były wyjątkowo niskie;

23

M. Rogu s z ko-K l u ~. op. cit., s. 8.
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3) środowisko kobiece znajdowało się pod silnym wpływem kleru, będącego
przeciwnikiem wszelkich form samodzielności społecznej kobiet;
4) na sytuację prawną kobiety (choć prawodawstwo II Rzeczypospolitej zrównało ją w uprawnieniach z mężczyznami) ciągle ogromny wpływ miało ustawodawstwo niemieckie i silny niemiecki wzór "3k", ponadto na małym rynku pracy
kobieta, jako tania siła robocza, stanowiła konkurencję dla mężczyzny.
W konkluzji przeprowadzonych badań stwierdzono, iż kobieta wciąż jeszcze
nie zajmuje równego z mężczyzną miejsca w społeczeństwie. A nierówność ta
przybierała różne postacie, od jawnej dyskryminacji po tkwiące w ludzkiej świado
mości uprzedzenia i animozje. Był to problem aktualny wówczas, a w niektórych
aspektach jest on obecny również dziś. Bez wątpienia jednak praca zawodowa
kobiet sprzyjała zmianie ich pozycji społecznej, zmieniał się również ich odbiór
społeczny. F aktem jest jednak to, że aktywność zawodowa kobiet powodu je, iż jest
ona podwójnie obciążona. I jak zauważyła autorka, otwarta pozostaje kwestia, czy
osiągnięte przez kobiety uprawnienia "przyniosły im rzeczywiście tak upragnione przez sufrażystki całkowite zrównanie w prawach z mężczyzną, czy też raczej
dodatkowo- zdublowane obowiązki". Kwestia pozostaje otwarta.
Natomiast obecnie, w ramach projektu badawczego zainicjowanego w latach
90. przez Annę Żarnowską i Andrzeja Szwarca, w Instytucie Historii Uniwersytetu
Warszawskiego są prowadzone zakrojone na szeroką skalę badania interdyscyplinarne nad działalnością i rolą kobiet w różnych aspektach życia społecznego i
politycznego. Dotychczas ukazało się osiem tomów zebranych tematycznie artykułów, zapowiadane są następne.
Z przeprowadzonych dotychczas badań, jak sygnalizują Monika Abram 24,
Witold Molik czy Rudolf Jaworski 2\ wynika, że kwestia kobieca w Wielkopolsce
należy do najsłabiej zbadanych . Wprawdzie w ramach wspomnianego projektu
badawczego ukazały się pierwsze szkice próbujące wypełnić tę lukę, ale całości
problemu nie wyczerpują. Witold Molik w artykule Ziemianki wielkopolskie w codziennych zajęciach gospodarczych i w pracy społecznej w drugiej polowie XIX i na początku XX
wieku zarysował zmianę mentalności niektórych ziemianek, które poszerzały zakres
swoich tradycyjnych zajęć (wychowanie dzieci, pisanie listów, wizyty towarzyskie,
lektura czasopism i książek) o pracę w gospodarstwie domowym 26• Niektóre z nich,
osobiście, w czym wyprzedzały swoją epokę, kierowały wykształceniem swoich
dzieci, nadzorowały prace w kuchni, dbały o zaopatrzenie spiżarni, sporządzały
24
M. A b r a m, Problem wykształcenia kobiet w publicystyce poznańskiej XIX wieku. Studium
Por6wnawcze, [w:] Humanistyka i pleć. Studia kobiece z psychologii,filoz ofii i historii, red. J. Miluska,
E . Pakszys, t. I, Poznań 1995, s. 170.
2s R. Ja w o r ski, Kilka refleksji .. . , s. 25 .
26
W. M o l i k, Ziemianki wieikopoMie w codziennych zajęciach gospodarczych i w pracy spoleczrrej
w dmgiejpofowie XIX w. i na początku XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego: wiek XIX
i XX. Zbi6r studi6w, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. V, Warszawa 1997, s. 181-190.
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preliminarze wydatków domowych, zajmowały się problemami bytowymi ludzi
zatrudnionych na dworze i w jego otoczeniu. Z czasem, zwłaszcza w drugiej poło
wie XIX wieku, część ziemianek zajęła się profesjonalnie wybranymi przez siebie
gałęziami gospodarstwa, jak np. hodowlą drobiu. Niektóre z nich, przymuszone
sytuacją, z dużym powodzeniem zarządzały całymi majątkami ziemskimi. Wiele
z nich prowadziło działalność charytatywną, udzielając się społecznie nie tylko
w obrębie swoich siedzib. Artykuł sygnalizuje problematykę, dając asumpt do
prowadzenia dalszych pogłębionych już studiów.
W innym artykule, zatytułowanym Z badań nad studiami uniwersyteckimi Wielkopolanek na przełomie XIX i XX wieku, opublikowanym w ramach tego samego
projektu badawczego, Witold Molik podjął badania nad podejmowaniem przez
mieszkanki Wielkopolski nauki na uniwersytetach. Wiemy, iż prawo studiowania
na uniwersytetach niemieckich kobiety uzyskały dopiero w 1908 roku, chociaż,
jak podkreśla autor, ograniczenia prawne nie były jedyną przyczyną rzadkiego
podejmowania przez Wieiopoianki studiów na uniwersytecie. Ważną rolę odgrywały też poglądy głoszące, iż podejmowanie przez kobiety nauki na uniwersytecie
sprzyja ich demoralizacji 27.
Zasygnalizowaną przez Witolda Molika tematykę podjęła Dorota Mazurczak,
przedstawiając w artykule Kobiety na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojen
nym, opublikowanym z okazji 80. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego,
ciernistą drogę polskich kobiet do zdobycia wyższego wykształcenia i naukowego
awansu, pomimo że działo się to w czasie, gdy kobiety oficjalnie zostały zrównane
w prawach z mężczyznami. Choć- jak stwierdziła autorka w konkluzji - stosunkowo skromna liczebnie reprezentacja kobiet w społeczności uniwersyteckiej
nie wynikała z polityki władz Uczelni, była raczej zjawiskiem czegoś szerszego
-"bardzo powolnego, stopniowego osiągania równouprawnienia kobiet w różnych
dziedzinach życia społecznego w dwudziestoleciu międzywojennym" 28 •
W ramach omawianego projektu badawczego ukazał się również artykuł
niemieckiej badaczki Narali Stegman 29 , autorki wydanej w Wiesbaden w 2000
roku pracy o ruchu feministycznym w Polsce, przedstawiający Wielkopolskie wzorce
kobiecej aktywności społecznej w życiu codziennym kobiet na przełomie XIX i XX wieku.
Badaczka poruszyła w nim motywy i charakter kobiecej aktywności społecznej w
kontekście wspomnianego już przeze mnie oporu przeciwko dyskryminacyjnej

27
W. M o l i k, Z badań nad studiami uniwersyteckimi Wielkopolanek na przełomie XIX i XX
wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. II, cz. 2, red. A. Żarnowska,
A. Szwarc, Warszawa 1995, s. 28.
28
D. M a z u r czak, Kobiety na UniweFJytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, [w:] A/ma
Mater Posnaniensis. W 80. Rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań 1999, s. 166.
29
N. S t e g m a n, Toechter der geschlagenen He/den: "Frauenfrage", Feminismus und Frauenbewegungin Polen 1863-1919, Wiesbaden 2000.
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polityce władz pruskich wobec ludności polskiej. Autorka w konkluzji potwierdza
opinie wcześniejszych badaczy, iż "prawa kobiet do samorealizacji jako cel dążeń
ruchu kobiecego zostały zastąpione - w szczególnych warunkach politycznych
Wielkopolski- obowiązkiem wobec wspólnoty narodowej" 30 •
Z kolei w związku z innym projektem badawczym realizowanym na Uniwersytecie Poznańskim przez zespół kierowany przez Elżbietę Pakszys w ramach
interdyscyplinarnych studiów kobiecych ukazał się cykl artykułów w serii Humanistyl.·a i płet. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Tom pierwszy zawiera
dwa artykuły poświęcone problematyce kobiecej w Wielkopolsce. Artykuł Witolda
Molika, będący jakby dopełnieniem omówionych wcześniej, a przedstawiający
Drogi edukacji c6rek ziemimiskich w Wielkopolsce w XIX wieku i na początku XX wieku
oraz Moniki Abram, omawiający Problem wykształcenia kobiet w publicystycepoznańskiej
w XIX wieku. Studium porrfwnawcze.
Podjęte zostały również badania na rodziną poznańską. W 1992 roku ukazała
się praca Krzysztofa Makowskiego Rodzina poznańska w l polowie XIX wieku 31 • Jest
to praca pionierska, dorobek bowiem polskiej historiografii w tym zakresie jest
bardzo skromny. Dotychczas ukazał się tylko jeden artykuł Joachima Benyskiewicza Rola rodziny w zachowaniu narodowości w warunkach zaboru 32 , w którym autor,
na przykładzie rodziny wiejskiej jako, jego zdaniem, najbardziej reprezentacyjnej
dla społeczeństwa wielkopolskiego, dowodził, iż odegrała ona ogromną rolę w
zachowaniu polskości.
KrzysztofMakowski podjął natomiast próbę zrekonstruowania obrazu rodziny
poznańskiej pod względem demograficzno-społecznym, starając się- jak sam pisze we wstępie- ukazać przemiany zachodzące w czasie oraz uwzględnić różnice
społeczno-zawodowe, narodowościowe i wyznaniowe. Próbując odjeść od utrwalonego w naszej historiografii antyniemieckiego czy antysłowiańskiego spojrzenia,
podjął próbę przybliżenia obrazu codziennego życia rodzinnego, towarzyskiego
rodziny poznańskiej pierwszej połowy wieku XIX, m.in. w kontekście stosunków
mieszkających w Poznaniu Niemców i Polaków.
Ostatnio ukazała się praca Sławomira Leitgebera O życiu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Jak je pamiętmn 3 3 • Autor, potomek znanej poznańskiej
rodziny, przedstawia obraz życia towarzyskiego (na przykładzie wybranych za przy-

10
· N. S t e g m a n, WielkoplsJ:ie wzorce i·obiecej aktywności Jpolecznej w życiu codziennym na
prze/omie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i kultura ... , s. 369.
31
K. M a k o w s k i, Rodzina poz nańska w l połowie XIX wieku, Poznań 1992.
12
· J. B e n y s k i e w i c z, Rola rodziny w zachowaniu narodowości w waronkach zaboro, [w:]
Rola WielkopoLiki w dziejach narodu polskiego, red. S. Kubiak, L. Trzeciakowski, Poznań 1979,
s. 173-183.
33
S. L e i t g e b er, O życiutowarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. lak je pamiętam,
Pozna11 2001.
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rodzin) poznańskiej mi ejskiej elity-inteligencji poznańskiej, poznany
ojca, członków rodziny i własnych.
Dla dopełnienia chciałabym przypomnieć, o czym już była mowa, iż ukazało
się kilka biografii wybitnych wielkopolskich kobiet, m.in.: Julii Molińskiej
Woykowskiej, Emilii Sczanieckiej, Bibiany Moraczewskiej, sióstr Anielii i Zofii
Tułodziecki ch.
Ciągle jednak aktualne pozostają postulaty badawcze zasygnalizowane przez
Rudolfa Jaworskiego, w dalszym ciągu bowiem brakuje opracowań, które próbowałyb y w sposób kompleksowy przedstawić problematykę historii społecznej kobiet
w Wielkopolsce na tle doskonale przecież opracowanej historii Wielkopolski.
Ukaza ły się jedynie prace przyczynkarskie sygnalizujące problematykę badawczą.
Do takich należą zarówno przedstawione prace, jak i artykuł Rudolfa Jaworskiego
Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX wieku 34 • Dotychczas nie podjęto prób opracowania dziejów kobiecych organizacji kościelnych i
społecznych, np. najstarszego polskiego stowarzyszenia kobiecego założonego w
1853 roku Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo czy
założonego w 1871 roku Towarzystwa Pornocy Naukowej dla dziewcząt, które na
wzór Towarzystwa Pornocy Naukowej Marcinkowskiego udzielało stypendium
dla młod ych, biednych a zdolnych dziewcząt pragnących zdobyć kwalifikacje w
zawod ach: krawcowej, księgowej, nauczycielki czy ochroniarki. Jedynie powstałe
w 1894 roku Zjednoczenie Kobiet" Warta" z dopiskiem "Towarzystwo Przyjaciół
Wzajemnego Pouczenia się oraz Opieki nad Dziećmi", działające do 1939 roku
w warunkach półlegalnych, znal azło w latach 60. swojego badacza - Czesława
Skopkowskiego35 • Było to pierwsze- jak zauważył badacz- kobiece stowarzyszenie
niemające męskiego patrona czy kuratora, co wyróżniało je wśród innych istnieją
cych organizacji kobiecych w Poznaniu. Panie pod przewodnictwem początkowo
Walentyny Dziembowskiej, a po 1900 roku Anieli Tułodzickiej organizowały
tajne nauczanie ubogich polskich dzieci Poznania i okolic. W łatach największej
aktywności (1908) zaangażowanych w działalność towarzystwa było 391 pań 36 •
Czystym polem badawczym pozostaje również uczestnictwo kobiet w ruchu
sokolim. Oficjalnie kobiety mogły brać udział w mieszanych stowarzyszeniach
dopiero po 1908 roku, niektóre oddziały tworzyły jednak osobne sekcje kobiece,
np. w Poznaniu, Pleszewie, Ostrzeszowie, Kępnie - traktując panie, co było doze

wspomnień

14
·

R. J a w o r ski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX wieku,

[w:) Kobieta i społeczeństwo ... , s. 25-30 .
.1s C. Skop k o w ski , Towarzystwo" Warta" w Poznaniu w latach 1894-1939, [w:) Stu-

dia i m ateriały do dziej6w Wielkopolski i Pomorza, t. VI, Poznań 1960, s. 173-208; zob. również :
W. J a k ó b c z y k, Kobiecy roch kulturalno-ofwiatowy, [w:] Studia nad dziejami Wielkopolski,
t. III, 1967, s. 121-134.
36
Liczbę członkiń w poszczególnych latach zob. w: C. S k o p o w s k i, op. cit., s. 175,
tab. l.
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puszczalne, jako gości. Pod koniec 1913 roku w szeregach sokolich ćwiczyło 841
druhen 37 •
Brak opracowań dotyczących życia codziennego Wielkopolanek pochodzą
cych z niższych sfer, ze szczególnym uwzględnieniem swoistego patriotyzmu
przejawiającego się w haśle "swój do swego", zwłaszcza w czynieniu codziennych
zakupów kobiet. Wprawdzie luka ta została w pewien sposób wypełniona książką
wspominanego już Rudolfa Jaworskiego Sw6j do swego. Studium o kształtowaniu się
zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871-1914, wydaną w 1998 roku w Poznaniu, jak
wyjaśnia bowiem autor, kobiety na zjeździe w Urbanowie, miejscowości położonej
koło Poznania, 24 listopada 1912 roku przyrzekały m.in.:
będziemy się strzec luksusu i życia ponad nasz stan i szerzyć ofiarność na cele narodowe
[... ], że nasz majątek będziemy inwestować w polskich kasach, bankach i przedsiębior
stwach[ .. . ], że będziemy bezwzględnie przestrzegać hasła "Swój do swego", jeśli chodzi
o handel i przemysł oraz wszelką pracę zawodową, mając na względzie naszą pomyślność
gospodarczą i naszą godność narodową 1 H.

Należałoby zbadać,

w jakim zakresie wielkopolska gospodyni przestrzegała
wspomnianych zasad, czy w sposób demonstracyjny dokonywała zakupów u rodaka, czy też kierowały się zwykłą kalkulacją ekonomiczną, korzystając z oferty
obcego sprzedawcy?
Niezbadana do końca pozostaje również kwestia położenia kobiet i jego
specyfiki w różnych środowiskach społecznych; w środowisku ziemiańskim i
inteligenckim- tu badania zostały zapoczątkowane, w innych, jak robotnicze czy
chłopskie, stanowi ogromne, nie do końca wypełnione pole badawcze.
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DIE GROSSPOLNISCIIEN FRAUENBEWEGUNG
IN DEN AKTUELLEN GESCIIICHTLICH-SOZIOLOGISCHEN FORSCHUNGEN
Zusammenfassung
Am Anfang des 19. ]h. cntwickclte s ich die ncue gcsellschaftlich-politischc Bewegung, die von
den Frauen gcgrlindct wurdc. Dic Bcwegung wurdc verschieden genannt, vom lateinischen
Wort "femina" - "d ic Frau", ais feministische Bcwegung, a ber a uch vom Wort "souffrage",
was cine \Vahlstimmc bedeutctc. Diesc Bcwcgung entwickcltc sich besondcrs in den 60-er
Jahrcn des 19. jhs. in den Vereinigten Staaten und dann im Wcsteuropa. In Polen gam: ahnlich
crschien sic in der zweitcn Pcriode des 19. ]h., hatte aber ganz andcres Antlitz in verschiedenen
Provinzcn des gctciltcn Polcns. Am schnellsten c rschien diese Bcwcgung au f dcm Gebiet des

"Sokół" 1902, nr 8; 1904, nr S; 1914, nr 6, cyt. za: W. J a k ó b c z y k, op. cit., s. 140.
R. J a w o r s k i, Sw6j do swego. Studium a ksztaltowaniu się zmyslu gospodamoki Wielkopolan
1871-1914, Poznań 1998, s. 128.
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Konigtums Polen, wo man sie schon in den 30-er und 40-er Jahren beobachtete. Da s Problem
der emanzipierten Frauen wurde schon von den Publizisten und Schriftsteller erhoben. Die
Parole kamen direkt ins preul3ische Teil des ehemaligen Polens, wo sie sich erst in der zweiten
Perlode des 19. ]h. entwickełn . Ma n verbindet sie a uch mit der schnelłen Germanisierung. Bis
heu te, ehrlich gesagt, die Forschungen stagnieren. Die eigentlichen Arbeiten kamen zu spat.
Seit Jahren wurden die Interessen an Frauengeschichte ais Riographien der grol3ten Frauen
realisiert. Sie mUssten unbedingt mit dem połitischen Leben in Kontakt stehen und mit den
połitischen Eliten verbunden sein. Die Frauen wurden das erste Mai sichtbar, ais sie in den
ersten Jahren des 20 Jh. urn ihre eigene zivile und politische Rechte kampften. In der zweiten
H elfte des 19. Jh. erschienen einige Publikationen, die mit den Frauenbewegungen im Bezug
au f die prołetarische Probiernatik verbunden waren. Man kann lesen, wie weit die Tellnahme
der Frauen ins tagliche Leben griff. Bis zum Ersten Wełtkrieg haben wir aber mit keinem
Versuch zu tun, der eine einheitliche Monographie des Problems bilden wollte. Renatssance
der Probiernatik kam in den 60-er und 70-er Jahren des 20. Jh. Die dritte Welle namlich schon
in den 90-er Jahren des 20. Jh. durch die Arbeiten von Anna Żarnowska und Andrzej Szwarc,
die ihre wissenschaftliche Arbeit im lnstitut fiir Geschichte an der Warschauer Universitat
flihren. Jetzt ftihrt man die interdis:liplinare Forschungen, welche die Tatigkeit und die Rolle
der Frauen in verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen und politischen Lebens ins Lich t
stelłen. Die Probiernatik der Frauen im Gro!3polen sieht a ber zur Zeit sehr schlecht aus.
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INSKRYPCJE GÓRNOŚLĄSKIE
- PRZYKŁAD MYSŁOWIC

ojewództwo śląskie jak dotąd nie było objęte programowymi badaniami w
zakresie inskrypcji. Wprawdzie jeszcze w połowie lat 70. minionego stulecia, gdy na Uniwersytecie Śląskim pracował, krótko wprawdzie, Józef Szymański,
rozpoczęto wraz z grupą studentów przygotowania do inwentaryzacji tego rodzaju
zabytków w południowo-zachodnich i północnych rejonach ówczesnego województwa. Dziś trudno jednak ustalić, co zostało wówczas zrobione, nie bardzo też
wiadomo, gdzie znajduje się zebrany wtedy ma teriał.
Do dawnej inicjatywy na Uniwersytecie Śląskim powrócono przed dwoma
laty, rozpoczyn ając badania od M ysłowic. W 2005 roku podjęto także badania w
Katowicach. Wspomnieć przy tym należy, że przed czterema laty rozpoczęto prace
nad inskrypcjami Kęt należących jednak do województwa małopolskiego. Opracowanych inskrypcji tego miasta, jak również całej gminy, nie udało się jednak jeszcze
opublikować. Warto zaznaczyć, że problemy epigrafiki kęckiej są dość podobne
do problemów epigrafiki Mysłowic, ale nie można mówić o całkowitym ich podobieństwie. Wstępne wyniki badań nad inskrypcjami kęckimi zostały przedstawione
w artykule Anny Krzemińskiej pt. Epigrafika w Gminie Kęty, problemy badawcze, w
wydanym niedawno pierwszym tomie "Studiów Epigraficznych" 1•
Podejmując badania inskrypcji na Górnym Śląsku , w jego uprzemysłowionej
części, natrafiono na wiele problemów badawczych, zwłaszcza zaś metodologicznych. Przynajmni ej niektóre z nich chcemy w dalszej części naszego artykułu
przedstawić. Winny one być jeszcze przedmiotem szerszej dyskusji. Prowadzone
badania we wspomnianych dwóch miastach górnośląskich (w Katowicach rozpoczęte dopiero niedawno, przynoszą ciekawe rezultaty), uwzględniając jeszcze
nawet Kęty, nadal są słabą podstawą do takiej dyskusji.
W wypadku badanych przez nas miast już ogólne ich rozpoznanie wykazało
niewielką liczbę inskrypcji powstałych przed 1800 rokiem, taką zaś cezurę zakłada funkcjonująca obecnie " Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych"
opracowana przez józefa Szymańskiego i Barbarę Trelińską. Instrukcja postuluje

W

1
A. K r z e m l
2004, t. l, s. 93.

ń

s k a, Epigrafika w gminie Kęty . Problemy badawcze, "Studia Epigraficzne"

196

Antoni Barciak, Iwona Plctrzyk

wydawanie odrębnej serii dla inskrypcji powstałych po roku 1800, ale jak dotąd
pozostało ro tylko nicspełnionym postulatem 2•
Przy różnych okazjach wskazywano już na konieczność zwrócenia uwagi na
inskrypcje XIX- i XX-wieczne jako na źródło historyczne 3 • Ogólne uwagi o epigrafice tego okresu sformułował już Andrzej Biernat na Xl Powszechnym Zjeździe
Historyków Polskich w Toruniu w 1974 roku 4 • Jak dotąd nie opracowano jednak
w tym zakresie żadnych szczegółowych zasad.
Podejmując badania na Górnym Śląsku, koniecznością stała się zmiana cezury
końcowej badanych inskrypcji zaproponowanej niegdyś przezJózefa Szymańskie
go, a zakładającej, jak już wspomniano, wydawanie inskrypcji powstałych jedynie
przed 1800 rokiem. Zgodnie z tymi założeniami dotąd były wydawane poszczególne
tomy wydawnictwa "Corpus lnsCriptionum Poloniae", rozpoczętego w 1975 roku 5 •
W badaniach na Górnym Śląsku koniecznością stało się przesunięcie końcowej
daty przynajmniej na początek wieku XX, przy czym rysuje się tu wyraźnie rok
1922- data włączenia tej części Górnego Śląska do Polski.
Jako zasadę przyjęto badanie poszczególnych miast w ich granicach administracyjnych, co wynikało w znacznym stopniu z zapotrzebowania i zainteresowania
tego rodzaju badaniami przez miejscowe samorządy miejskie. Rozpoczęto je od
Mysłowic. lnicjatorem przeprowadzenia takich badań była istniejąca tu Górnośląska
Wyższa Szkoła Pcdagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. Stare średniowieczne
miasto Mysłowice jest jednak ubogie we wszelkie zabytki z przeszłości. Okazało
się także dość ubogie w zabytki epigraficzne.
W tym miejscu warto dodać, że z podobną sytuacją spotkaliśmy się, rozpoczynając podobne baclania w Katowicach, które jako miasto powstało wprawdzie
2
lnstru/:cja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, oprac. J. Szymański, B. Trelińska, Lublin
2003, s. 4, punkty 3 i S.
1
I. I c h n a t o w i c z, Nau/:i pomomicze historii w Polsce- ich stan i potrzeby, "Kwartalnik
Historyczny" 1973, nr 80; A. Bierna t, S. G a w l a s, Źródla do hist01ii XIX wiei:u. Napisy nagrobne
cmmtarza Powqz/:owskiego w Warszawie, "Studia Źródłoznawcze" 1974, nr 19, s. 183 i n ..
4
A. B i e r n a t, Polskie źr6dla ep~r,raficzne XIX w. - propoz,yrja nowej problematyki. XI Powszechny Zjazd Historyków Polskith w Tonmiu, Toruń 1974.
5
W ramach wydawnictwa Corpus fnsoiptionum Poloniae ukazały się m. in.: Corpus lnscriptionum Polonirte, t. I: Województwo kieleckie, red.]. Szymański, z. I: Miasto i powiat Kielce, wydała,
wstępem i komentarzem opatrzyła B. Trelińska, Kielce 1975; z. II: Jędrzejów i region Jędrzejow
s/:i, wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła B. Trelińska, Kielce 1978; z. III: Busko-Zdrój i
region, wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła U. Zgorzelska, Kielce 1980; z. IV: Miechów i
Pińczów z regionami, wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła B. Trelińska, Kielce 1983; z. V:
Wlosuzowa, K01is/:ie, Ostrowiec Świętokrzys/:i, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył M. Janik,
Kielce 1986; C01pus lnscriptionum Poloniae, t. II, z. Województwo sieradzkie, red. R. Ros in, wydali,
wstępem i komentarzem opatrzyli A. Szymczakowa, ]. Szymczak, Warszawa-Łódź 1981; Corpus
lnscriptionum Poloniae, t. III: Województwo miejskie łódzi:ie, red. R. Rosi n, wydali, wstępem i komentarzem opatrzyli A. Szymczakowa, J. Szymczak, Warszawa-Łódź 1982; Corpus lnscriptionum
Poloniae, t. IV: Województwo włocławskie, z. I: Kujawy Brzeskie, zebrali, opracowali, wstępem i
komentarzem opatrzyli A. Mietz,]. Pakulski, Włocławek-Toruń 1985.
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dopiero przed niespełna 140 laty, ale wchodzące dziś w jego skład miejscowości
mają stary, w większości średniowieczny jeszcze, rodowód.
Należy podkreślić, że zarówno w Mysłowicach, jak i Katowicach, a także we
wspomnianych wcześniej Kętach, nie było dotąd żadnego rozpoznania istnieją
cych inskrypcji. W dodatku w wypadku Mysłowic miasto to nie zostało ujęte w
wydanych dotąd zeszytach "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce".
Ogółem na terenie Mysłowic zinwentaryzowaliśmy 122 inskrypcje. W liczbie
tej zawierają się uwzględnione także przez nas dwadzieścia cztery daty umieszczone najczęściej na budowanych na przełomie XIX i XX wieku kamienicach 6 • W
niektórych wypadkach są one uzupełnione inicjałami właścicieli danej kamienicy
bądź krótkim niemieckim określeniem "Erbaut".
Spośród wszystkich 122 inskrypcji niewiele, bo zaledwie pięć, pochodzi
sprzed 1800 roku. Z wieku XVII zachowały się dwie inskrypcje, trzy zaś z wieku
XVIII.
Najstarsza inskrypcja na terenie Mysłowic pochodzi z roku 1618 i znajduje się
na chrzcielnicy w jednym z najstarszych kościołów mysłowickich - kościele pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obok daty umieszczono skrót w postaci
sygli X I G P M, które udało się nam rozwiązać jako: "ksiądz Jan Goleniovius
(Goleniowski) Prepositus Myslovicensis". Inskrypcja wskazuje zatem na fundatora tejże chrzcielnicy, ówczesnego proboszcza mysłowickiego (1604-1638),
zasłużonego dla tego miasteczka Jana Goleniowskiego, który latynizował swoje
nazwisko, stąd występuje w źródłach jako Goleniovius 7• Pozostałe wspomniane
XVIV- i XVIII-wieczne inskrypcje są umieszczone na epitafiach poświęconych
ówczesnym właścicielom dóbr mysłowickich. I one także znajdują się we wspomnianym kościele mariackim.
Zasadniczy trzon inskrypcji mysłowickich pochodzi jednak z wieków XIX i
XX, przy czym zdecydowana ich większość wiąże się z wiekiem XX. I tak z wieku
XIX zachowało się 47, z interesującego nas zaś wieku XX -70.
Przesunięcie cezury badanych inskrypcji spowodowało, że najwięcej znajdujemy ich na cmentarzach. Dla omawianego okresu doliczyliśmy się tam SS inskrypcji, z tego aż 1/S pochodzi z założonego w 18S9 roku cmentarza ewangelickiego8 •

6
Prowadząc inwentaryzację, zdecydowali~my się, by włączyć również daty umieszczone na starych kamienicach, gdyż są one cechą charakterystyczną krajobrazu inskrypcyjnego
XIX w. Por. A. B i er n a t, op. cit., s. 3. Włączenie takich dat postulują także E. Ski b i ń ski,
P. S t róży k, Epigrafika jako problem badawczy -tezy metodyczne, "Studia Epigraficzne" 2004,
t. I, s. 26, punkt 4.2.2.
7 Na jego temat por. biogram zamieszczony w wydawnictwie źródłowym Protokolarz, albo
Czerwona Księga Mysłowic, red. A. Barciak, wydali A. Kowalska, A. Piwowarczyk, Mysłowice
2002, s. 433.
8 A. S u l i k, Historia Mysiowic do 1922 roku, Mysłowice 2000, s. 166; Mysłowice. Roczniki
1295-1995, oprac. A. Piwowarczyk, Mysłowice 1996, s. 42.
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Spotykamy dziś na nim osiem inskrypcji z XIX wieku i tyleż z początku wieku
XX, najstarsza zaś pochodzi z 1868 roku. Cmentarz ten jednak, w przeciwieństwie
do cmentarzy katolickich, z racji stosunkowo niewielkiej liczby ewangelików w
tym mieście po 1945 roku, nie był tak często przekopywany, jak to się dzieje od
pewnego czasu z cmentarzami katolickimi. Najstarszy z istniejących dziś cmentarzy katolickich, zwany "starym", został założony w 1811 roku 9 • Z interesującego
nas okresu znajdują się na nim jedynie trzy nagrobki, dwa z XIX wieku i jeden z
początku XX wieku. Na tzw. nowym, założonym w 1878 roku i znacznie większym
cmentarzu (znajdującym, się tuż obok wspomnianego starego) zostało zinwentaryzowanych osiemnaście inskrypcji, z czego czternaście z początku XX wieku 10 •
Wspomnieć należy, że na cmentarzu tym znajduje się, niewliczona przez nas do
ogólnej liczby inskrypcji, kwatera żołnierzy armii Trójprzymierza i Trójporozumienia, poległych i wziętych do niewoli w czasie I wojny światowej. Znajduje
się tam 276 nagrobków, z tym że część z umieszczonych na nich napisów jest już
nicczytelna 11 •
Na terenie miasta jest jeszcze jeden XIX-wieczny cmentarz. jest to cmentarz
w dzielnicy Mysłowic- Dzicćkowicach. Zachowało się na nim trzynaście inskrypcji, z czego dziewięć pochodzi z początku XX wieku. W dzielnicy tej znajduje się
jeszcze drugi cmentarz, założony w początkach wieku XX. Obecnie można tam
odnaleźć jedynie dwa nagrobki z interesującego nas okresu.
Wspomnieć należy tutaj jeszcze o cmentarzu, który nie był obiektem naszych
zainteresowań, a mianowicie o cmentarzu żydowskim. Cmentarz ten został założony
w 1864 roku 12 • Przetrwał do dnia dzisiejszego, ale w stanie znacznego zniszczenia i
w zasadzie jest całkowicie zapomniany, do tego stopnia, że okoliczni mieszkańcy
nie wiedzą, że ich domy graniczą z cmentarzem. Cmentarz jest wart zainteresowania, gdyż zachowało się tam sporo XIX-wiecznych macew, inskrypcje zaś na
części z nich są pisane w dwóch językach -hebrajskim i niemieckim. Odnosi się
to do macew powstałych mniej więcej od połowy XIX wieku. Podobną sytuację
spotykamy również na cmentarzu żydowskim w niedalekich Katowicach 11 . Co

'J Ks. J. Ku d er a, Histmja parafii Mysłowkkiej, Mysłowice 1934, s. 182; A. S u l i k, op. cit.,
s. 162; Mysłowice. Roc;;:,niki ... , s. 27.
10
A. S u l i k, op. cit., s. 162; Mysłowice. Roczniki... , s. 49.
11
Kwatera ta została także zinwentaryzowana. Wyniki prac zostały zawarte w powielonym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
oraz Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i ~lęczeństwa w Katowicach wydawnictwie
Kwatera wojemw z I wojny światowej 1w anentar;;u katolickim w Mysłowicach pr;;y ul. Mikołowskiej,
red. A. Barciak, oprac. I. Pietrzyk, Katowice 2005.
12
Alysłowice. Roczniki ... , s. 45.
!.l Katowicki cmentarz również nie doczekał się jeszcze opracowania naukowego. Dysponujemy jedynie wydaniem albumowym zawierającym krótki wstęp. Por. Cisza co z nieba spływa:
cmentar;; żydowski w Katowicach, oprac. red. A. Niesyto, tekst N. Murzyn, Katowice 1993.
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interesujące, niejednokrotnie na mysłowickim cmentarzu spotyka się macewy,
na których umieszczone są inskrypcje w języku niemieckim, jednak daty zostały
podane według ery i kalendarza żydowskiego.
Kościoły mysłowickie nie są bogate w inskrypcje. Na terenie Mysłowic znajduje się obecnie piętnaście kościołów, w tym czternaście to kościoły parafialne, a jeden
to kościół parafii ewangelicko-augsburskiej. Najstarszymi kościołami Mysłowic są
kościoły pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i kościół pw. Św. Krzyża. Na
temat tego pierwszego wzmianki pojawiają się już w XIV wieku 14 • Wielokrotnie
przebudowywany, swój współczesny wizerunek uzyskał po rozbudowie w latach
40. XVIII wieku, choć i później jeszcze niszczyły go pożary i zawieruchy wojenne 15 •
Jest to kościół, w którym zachowało się najwięcej inskrypcji, w tym wspominane
już tablice i epitafia z XVIII wieku poświęcone ówczesnym właścicielom Mysło
wic. Kościół pw. Św. Krzyża, dziś kościół parafialny, pochodzi prawdopodobnie
przynajmniej z wieku XV i pełnił niegdyś funkcję kaplicy 16 • Pierwotnie drewniany,
współczesny wygląd uzyskał w dopiero w 1810 roku, kiedy odbudowano go po
pożarze 17 . W dość surowym wnętrzu brak jakichkolwiek inskrypcji. Podobnie jak
w wypadku znajdujących się w nim szat i naczyń liturgicznych. Wyjątek stanowi
sakramentka pochodząca z XIX wieku, na której umieszczono informację o producencie.
Na terenie Mysłowic znajdują się jeszcze cztery kościoły pochodzące z XIX
wieku. Są to: kościół ewangelicki z 1877 roku 18, kościół pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa z 1891 roku 19 (obydwa znajdują się w centrum miasta) oraz kościół
pw. Wszystkich Świętych w Dziećkowicach z 1888 roku 20 i kościół z 1893 roku
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny21 • Wnętrza tychże świątyń w zasadzie są pozbawione inskrypcji. W kościołach katolickich znajdujemy naczynia
i przedmioty liturgiczne, z których na szczególną uwagę zasługuje pochodzący
z połowy XVIII wieku relikwiarz zawierający relikwie św. Franciszka oraz kilka
XIX-wiecznych kielichów. W kościele w Dziećkowicach znajduje się stosunkowo
stary, bo pochodzący z 1921 roku dzwon, w kościele ewangelickim zaś trzy dzwony
z 1923 roku. Zaznaczyć tu trzeba, że dzwony sprzed I wojny światowej na terenie
Górnego Śląska należą do rzadkości.
Prócz wspomnianych na terenie Mysłowic znajduje się także kościół zbudo-

A. S u l i k, op. cit., s. 16; Mysłowice. Roczniki ... , s. 7.
A. S u l i k, op. cit., s. 157 i n.
16
Ibidem, s. 17.
17
Ibidem, s. 156.
18
Ibidem, s. 167.
19
Ibidem, s. 161; Mysłowice. Roczniki... , s. 51.
20
A. S u l i k, op. cit., s. 155; Mysłowice. Roczniki... , s. 51.
21 A. S u l i k, op. cit., s. l 56; Mysłowice. Roczniki... , s. 53.
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wany w początkach XX wieku. Jest to kościół w Krasowach 22 • Brak w nim jednak
jakichkolwiek inskrypcji.
Łącznie w kościołach mysłowickich z interesującego nas okresu mamy
XVIII-wieczny relikwiarz, dziewięć naczyń liturgicznych z inskrypcjami z XIX
wieku, dzwonek z XIX wieku oraz pięć dzwonów z początku XX stulecia.
Na terenie Mysłowic znajduje się, jak zresztą na całym Górnym Śląsku, sporo
kapliczek i krzyży przydrożnych, w części z inskrypcjami. Znaczna ich część ma
stary rodowód, stąd znalazła się w polu naszych zainteresowań. Ogółem na terenie miasta udało nam się zinwentaryzować piętnaście kapliczek i krzyży z inskrypcjami. Na sześciu z nich odnajdujemy daty fundacji, które wskazują na wiek
XIX, pozostałe zostały wykonane na początku wieku XX. Najstarsza kapliczka
w Mysłowicach znajduje się obecnie w dzielnicy Ławki i pochodzi z 1871 roku.
Dzisiaj jednak pozostał po niej jedynie postument, na którym znajduje się nazwisko, zapewne fundatora, oraz data (górna część kapliczki została skradziona,
bądź zniszczona).
Wobec silnej industrializacji Mysłowic w pierwszej połowie XIX wieku badaniami zostały objęte także obiekty przemysłowe. Rozwijało się tutaj hutnictwo
cynku (działało dwanaście hut), hutnictwo żelaza (jedna huta), górnictwo rud
żelaza, górnictwo węgla kamiennego (w najbardziej prężnym okresie było 35
kopalń) 21 . Jednak z powodu kryzysu końca XIX wieku oraz wydarzeń I wojny
światowej zakłady te powoli zamierały. Dzisiaj nie ma już po nich śladu. Obecnie
na terenie miasta działają dwie kopalnie. Jedynie na terenie kopalni "Mysłowice"
uruchomionej w 1868 roku odnaleziono jeden napis w postaci daty umieszczonej
na szybie wyciągowym i wskazującej na jego uruchomienie (rok 1900) 24 •
Badaniami objęto również Muzcum Pożarnictwa, w którym mieści się dział
historii Mysłowic. Nie odnaleziono tu jednak żadnej inskrypcji z interesującego
nas okresu.
Po tej części zawierającej sprawozdanie z poszukiwań, wskazującej również
na miejsca naszej penetracji, przejdźmy do klasyfikacji zinwentaryzowanych
inskrypcji.
Kierując się ogólnym podziałem inskrypcji na państwowe, religijne i prywatne, czyli podziałem wskazującym na inicjatora ich powstania 25 , w Mysłowicach
dominują inskrypcje typu prywatnego. Inskrypcji takich jest 86. Zaliczyliśmy

22
Kościół w Krasowach został poświęcony w 1919 r. Por. A. S u l i k, op. cit., s. 156; Mysło
wice. Roczniki ... , s. 64.
21
A. S u l i k, op. r:it., s. 75 i n.
24 Kopalnia "Mysłowice" doczekała się nawet swojej monografii. Por.]. Jar o s, A. S ul i k, Kopalnia "lrfysłowir:e", Katowice 1990.
25 I' odział taki został zaczerpnięty z: J. S z y m a ń ski, Potrzeby i możliwości polskiej epigrafiki.
Problemy nauk pomoazir:zyd1, t. II, Katowice 1973, s. 64.
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do nich napisy nagrobkowe oraz inskrypcje odnoszące się do wykonawców bądź
fundatorów danego obiektu. Inskrypcji o charakterze religijnym jest dwanaście.
W grupie tej znajdują się przede wszystkim sentencje umieszczane na krzyżach i
kapliczkach, na naczyniach liturgicznych oraz na dzwonach. Brak inskrypcji typu
państwowego.

czy może raczej funkcji inskrypcji, jak wspomniano,
inskrypcje nagrobkowe. Zazwyczaj są one dość skromne
w treści. Rzadko spotykamy bliższe informacje o danej osobie. Jeżeli się pojawiają,
to wtedy, gdy osoba ta piastowała jakiś urząd, bądź zajmowała eksponowane, czy
też prestiżowe stanowiska, jak dyrektor kopalni czy nauczyciel.
Stosunkowo duża grupa to inskrypcje o charakterze poświadczeniowym. W
grupie tej znalazły się przede wszystkim inskrypcje informujące o wykonawcach
obiektu, najczęściej umieszczone w mniej widocznych i eksponowanych miejscach.
Inskrypcje tego typu są niezwykle cenne, gdyż informują nas o funkcjonujących
zakładach złotniczych, ludwisarskich czy kamieniarskich, pozwalają też na uchwycenie ewentualnych kontaktów zewnętrznych miasta i jego mieszkańców. Można
to odnieść nie tylko do Mysłowic. W ten sposób możemy badać powiązania miasta
i oddziaływania kulturowe.
Wszystkie znane nam dzisiaj XIX-wieczne naczynia liturgiczne znajdujące
się w kościołach na terenie miasta zostały wyprodukowanej we Wrocławiu przez
tamtejsze znane i renomowane firmy złotnicze, jak firma Schlossarka i Hoeptnera 26 •
Wspominane już dzwony z kościoła ewangelickiego odlane w 1923 roku zostały
przywiezione z Niemiec, a konkretnie z Boch u m. Pochodzący z tego samego czasu
dzwon w Dziećkowicach był sprowadzony z Wrocławia i wykonany przez firmę
Geittner (i Synowie [Sohne]) 27 • Z kolei spośród zakładów kamieniarskich dominuje
prężnie działający od końca wieku katowicki zakład kamieniarski Pokornego 28 •
Na terenie Mysłowic spotykamy sporo wykonanych przez niego nagrobków oraz
kapliczek i krzyży.
Oprócz projektantów czy wykonawców obiektów w grupie inskrypcji poświadczeniowych znaleźli się także fundatorzy danego obiektu. Odnajdujemy ich
m.in. na wspomnianych już XVIII-wiecznych tablicach (epitafiach) upamiętniaPod

względem treści,

największą grupę stanowią

26
Por. także E. B. Ć w i k l i ń s k a, Relikwiarz skrzynkowy (l 914) franciszkańskiej bazyliki w
Panewnikach. Katowice w 137 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2003, s. 369-369.

27
Firma Geittner jest uznawana za największą firmę ludwisarską działającą na Śląsku. Por.
P. N a d o l ski, Straty dzwon6w w kościołach G6rnego Śląska z okresu II wojny światowej. Na podstawie badań 1996-1998, [w:] Architektura i sztuka sakralna na G6rnym Śląsku. Zeszyty Tarnogórskie,
red. Wroński, t. II, Miasteczko Śląskie 1998, s. 46.
28
Firma ta brała także udział w pracach przy budowie katowickiej katedry. Por. B. Szczy pk a-G w i a z d a, Historia budowy katedry w Katowicach. O sztuce Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow
skiego XV-XX w., red. E. Chojecka, Katowice 1989, s. 93.
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ich kariery i zasługi dla miasca 29 , a także na
kapliczkach i krzyżach przydrożnych. W tym wypadku fundatorami były osoby
(zazwyczaj mąż wraz z żoną) wywodzące się z miejscowej społeczności w dwóch
zaś wypadkach fundatorami była społeczność całej wioski bądź gminy, o czym
świadczy umieszczony tam zapis. Pomimo że ludzi tych (tych z epitafiów i tych
z kapliczek) niewątpliwie bardzo wiele dzieliło, jak chociażby status społeczny,
majątek, zapewne także wykształcenie, przyświecał im jeden cel- zaistnienia w
świadomości danej społeczności. Cel ten, jak widać, został osiągnięty.
Na wspomnianych krzyżach i kapliczkach przydrożnych odnajdujemy także
inskrypcje o charakterze sentencjonalnym. Na krzyżach zawsze pojawia się sentencja: "Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami". Na kolumnie
l'v1aryjnej , znajdującej się przed kościołem pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, prawdopodobnie najstarszym tego typu obiekcie w mieście, pochodzącym
z XVIII wieku znajdujemy aż cztery sentencje łacińskie, z których dzisiaj już tylko
trzy są czytelne. Treść tej niezachowanej została utrwalona w XIX-wiecznej monografii miasta pióra jacoba Lustiga- znajduje się w niej opis całej kolumny wraz
z dokładnym przytoczeniem treści znajdujących się na niej wówczas inskrypcW 0 •
Treść przekazana przez J. Lustiga jest identyczna z dzisiejszą, za wyjątkiem daty
renowacji: u Lustiga podany jest rok 1775, obecnie zaś widnieje rok 1903. Oznacza
to, że nie dokonano żadnych zmian w napisie.
Inskrypcje sentencjonalne pojawiają się także na naczyniach liturgicznych i są
zazwyczaj zapisane w języku łacińskim. Przykładowo na kielichu w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się zapis w brzmieniu: "EX NOMEN
DOMINI INVOCABO KALlGEM SALUTARIS ACCIPIAM".
Dominującym materiałem, na którym najczęściej odnajdujemy inskrypcje,
jest granit. Z takiego materiału najczęściej były wykonywane nagrobki. Epitafia w
kościcle mariackim są wykonane z marmuru. Piaskowiec był wykorzystywany do
wykonywania kapliczek i krzyży. Z metali szlachetnych, złota i srebra są wykonane
naczynia liturgiczne, z tym że kielichy i monstrancje są tylko pozłacane. Dzwony
były wykonywane z raczej marnych jakościowo stopów. Być może to spowodowało,
że doczekały one naszych czasów. Na terenie Mysłowic brak charakterystycznych
dla sąsiednich terenów odlanych żeliwnych krzyży z inskrypcjami.
W Mysłowicach w zasadzie niewiele inskrypcji dotrwało do dziś w swym pierwotnym stanic. Nienaruszone pozostały chyba tylko stare nagrobki, chociaż nie
wszystkie. Na wspominanym "starym" cmentarzu znajduje się do dzisiaj wybudo-

29

Zdjęcia

dóbr

mysłowickich,

kilku z tych epitafiów zostały zamieszczone we wspominanym jui. wydawnictwie
prutokolarzowi mysiowiekiem u. Por. Protol:olarz ... , dodatek końcowy. Inskrypcje
znajdujące się na epitafiach umieścił w swej pracy]. L u s t i g, Geschich/e derStadl Myslowitz in
Oberschlesien, Myslowitz 1867, s. 311-314.
30
J. L u s t i g, op. cit., s. 310.
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wana w 1858 roku kaplica-mauzoleum, w której chowa się zmarłych księżyl 1 • Obok
innych został tam również złożony inicjator budowy kaplicy, zmarły w 1859 roku ks.
Mateusz Nyga. W kaplicy znajduje się obecnie kilka epitafiów upamiętniających
postaci księży, jednak wszystkie one są zupełnie nowe, wykonane kilkanaście lat
temu. Nie wierny, czy oddają wiernie istniejące wcześniej napisy.
O części pozostałych obiektów wiemy, że były odnawiane. Wspominane
XVII- i XVIII-wieczne epitafia właścicieli Mysłowic znajdujące się w kościele
mariackim były poddane ostatniej renowacji przed pięcioma laty. Porlobnie jak
wspomniana kolumna maryjna. Te zabytki uznajemy jednak za oryginalne, gdyż
nic nie wskazuje, że dokonano w nich podczas renowacji jakichkolwiek zmian
w napisach. Potwierdzają to również XIX-wieczne przekazy opisujące obiekt i
oddające treść inskrypcji. Dodać należy, że treść jednej inskrypcji znajdującej się
na kolumnie maryjnej znana jest dziś tylko z pisemnego przekazu . .Musiała ona
ulec zniszczeniu prawdopodobnie w XX wieku. Kolumna była poddana renowacji
w latach 1903 i 1999. Podczas ostatniej z nich nie próbowano odtworzyć brakują
cego napisu, co daje nam dodatkowe przekonanie o oryginalności zachowanych
inskrypcji. W 1999 roku nie wprowadzono również żadnych dodatkowych treści,
np. upamiętniających ową renowację, jak zrobiono to w 1903 roku, o czym już
wspominaliśmy.

Porlobnie sytuacja przedstawia się w wypadku kapliczek. Większość z nich
jest zadbana i odnawiana przez miejscową ludność. Zabiegi te obejmują również
remonty. Nie mamy do końca pewności, czy pod warstwą farby nie kryje się jakaś
inskrypcja (opiekunowie kapliczek zazwyczaj twierdzą, że dobrze znają "swoją"
kapliczkę i nie ma nic pod warstwą farby czy tynku). Zachowane napisy gwarą
zdają się przemawiać za ich oryginalnością.
Z terenu Mysłowic znamy tylko jeden przypadek zniszczenia pierwotnie
istniejącej inskrypcji. Chodzi tu o krzyż stojący przed kościołem pw. Najświęt
szego Serca Pana Jezusa. Być może powodem zbicia inskrypcji był zapis w języku
niemieckim, chociaż na terenie Mysłowic brak wyraźnych ku temu przesłanek
wskazujących na niszczenie inskrypcji zapisanych w tym języku, jak to się działo
np. w Katowicach, gdzie dość powszechnie jest widoczne świadome niszczenie
napisów niemieckich, np. nagrobkowych. Na krzyżu mysłowickim miejsce po
dawnej inskrypcji pozostało puste, ale wyraźnie widać na nim ślady zniszczenia.
Na przeciwległej ścianie postumentu widnieją data odrestaurowania (1924) oraz
fundatorzy rej restauracji.
Na terenie Mysłowic, jak i zresztą na całym Górnym Śląsku, ciekawie rysuje
się kwestia języka inskrypcji. W interesującym nas okresie w mysłowickich inskrypcjach funkcjonowały cztery języki: łaciński, polski, niemiecki i hebrajski.
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Ks. Ku d er a, op. cit., s. 182-183; A. S u lik, op. cit., s. 162; Mysłowice. Roczniki ... , s. 41.
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Odbicie tego stanu odnajdujemy także w inskrypcjach, chociaż języki hebrajski
możemy odnaleźć dzisiaj już tylko na macewach na cmentarzu żydowskim.
Zachowane inskrypcje pozwoliły nam na prześledzenie zmian ilościowych
w występowaniu poszczególnych języków właściwie w ciągu trzech i pół wieku.
Dla okresu najstarszego, XVII i XVIII wieku, dominująca była oczywiście łacina.
W wieku XIX najczęściej spotykany był język niemiecki, jednak od lat 90. tego
stulecia coraz częściej pojawia się język polski, by powoli zdobywać przewagę, co
zaznacza się mniej więcej od około 1914 roku.
Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególne obiekty, to język łaciński dominował w kościołach. Na terenie Mysłowic zachował się jednak jeden XIX-wieczny
nagrobek nienależący do osoby duchownej, na którym umieszczono łacińską
inskrypcję . Trudno już dzisiaj stwierdzić, czy podobne sytuacje były częstsze.
Prawdopodobnie tak, gdyż w sąsiednich Katowicach zachowało się więcej tego
typu nagrobków. Użycie łaciny być może należy traktować jako swoistą ucieczkę
od urzędowego wówczas języka niemieckiego. Również w kościołach chętniej
posługiwano się łaciną niż urzędowym językiem niemieckim.
Cmentarze przynoszą nam również ciekawy obraz wzajemnego przenikania się
języków niemieckiego i polskiego. W XIX wieku, jak już wspomniano, dominował
tutaj język niemiecki. Szczególnie wyraźnie widać to na cmentarzu ewangelickim,
na którym sporą liczbę stanowią właśnie XIX-wieczne nagrobki. Podobnie zresztą
było również na cmentarzach katolickich. Na początku wieku XX coraz częściej
widnieje na nagrobkach język polski, by dominować mniej więcej od początku
I wojny światowej. Należy jednak zaznaczyć, że język niemiecki na nagrobkach
urrzymuje się jeszcze dość długo, bo do II wojny światowej.
Najlepszym dowodem wzajemnego przenikania się języka niemieckiego i
polskiego jest nagrobek z 1901 roku znajdujący się na cmentarzu ewangelickim.
Na tymże nagrobku widnieje następujący zapis: "Ksiądz pastor Wilhelm Zahn,
geborcn [w data, zapis miesiąca w języku niemieckim], gestorben [i data]".
Ciekawe spostrzeżenia na kwestie języka przynoszą przydrożne krzyże i
kapliczki, których fundatorem była miejscowa ludność. Spotykamy na nich język
polski i to nawet na tych najstarszych, XIX-wiecznych, ale zazwyczaj w wersji
gwarowej.
Niewątpliwie interesująco przedstawia się na terenie Górnego Śląska, oprócz
ję zyka inskrypcji, także ich liternictwo. Pomimo funkcjonowania tu w interesującym nas okresie języka niemieckiego jako języka urzędowego, a w związku z
tym także i pisma neogotyckiego, w inskrypcjach stosunkowo często pojawia się
liternictwo łaci!'iskie . Szczególnie dobrze jest to widoczne na XIX-wiecznych
nagrobkach, na których pismem neogotyckim pisane jest najczęściej tylko imię i
nazwisko danej osoby. Pozostałe informacje są pisane pismem łacińskim, czasami
kursywą. Kursywa nie pojawia się jednak często. W inskrypcjach dominuje mi-
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nuskuła. Pismo na ogół nie należy do ozdobnych i wyszukanych. W najstarszych
inskrypcjach pojawiają się skróty (najczęściej jest to suspensja) i ligatury, stosunkowo często pojawiają się także sygle. Natomiast w XIX-wiecznych inskrypcjach
w zasadzie możemy mówić niemal o braku tych elementów (pojawiły się wyłącznie
w zapisach określających daty narodzin i śmierci).
Osobny problem stanowią deperdita. Wypadku Mysłowic znamy kilka inskrypcji jedynie z przekazów źródłowych. Są one również przedmiotem naszego
zainteresowania i zostaną uwzględnione w planowanej publikacji. Także te, dzisiaj
już stracone, datować można nie wcześniej niż na XVIII wiek.
W uprzemysłowionej części Górnego Śląska podstawowym problemem pozostaje stosunkowo mała liczba zachowanych inskrypcji, jak w ogóle zabytków ze
starszych epok. W zasadzie są to niemal wyłącznie inskrypcje z XIX i XX wieku.
Jako zabytki epigraficzne nie należą do szczególnie interesujących i wartościo
wych. Mogą one być jednak źródłem do badania kułtury pisma i języka na tym
terenie. Stanowią niedoceniane źródło do badań nad kułturą tych terenów, nad
oddziaływaniami i powiązaniami z innymi częściami śląskiej ziemi, a także innymi ziemiami. Mogą być również ważnym źródłem do badań nad tożsamością, w
naszym wypadku - nad tożsamością górnośląską.

Antoni Barciak
Iwona Pietrzyk
DIE OBERSCHLESISCHEN INSCHRIFTEN
AM BEISPIEL VON MYSŁOWICE
Zusammenfassung
Die Woiwodschaft Śląskie hat bis heute kein genau und prazise konstruiertes Forschungsprogramm angesichts der Inschriften. Noch in den 70-er Jahren des 20. jh., ais an der Uniwersytet
Siąski józef Szymański arbeitete, begann man mit e iner Studentengruppe die Vorbereitungen
zur Inventarisierung d ieser Art von DenkrnaJer au f dem westlichen und nordlichen Gebiet der
damaligen Woiwodschaft. Heute weiB man aber nich t, was wurde damais gemacht. Man weiB
auch nich t, wo bleibt damais gesaromełte Materiał.
Die al te lnitiative wurde seit einigen Jahren wieder lebendig. Die ersten Schritte in d ieser
Richtung bilden die Forschungen in Mysłowice. lm laufenden Jahr unternahm man auch die
Arbeiten in Katowice. Vor vier Jahren begannen sie in Kęty, die zu Wo!wodschaft Małopolskie
gehoren . Die Bearbeitung der Inschriften clieser Stad t, wie auch der ganzen Gemeinde, bleibt
bis heute nich t veroffentlicht. Die ersten Erforschungen wurden mit einem einzigem Artikel
publiziert, dessen Autorin Anna Krzemińska im ersten Band von "Studia Epigraficzne", eine
Form von lntroduktion in das wiederentdeckte Thema schuf.
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Tomasz Struk

GENEZA l HISTORYCZNE ZMIANY
NAZWY KROSNA ODRZAŃSKIEGO

elem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy nazwy Krosna Odrzańskiego oraz jej przekształceń i modyfikacji na przestrzeni tysiąca łat.
Omawiany okres obejmuje czas od 1005 roku, gdy nazwa grodu pojawiła się na
kartach kroniki biskupa merseburskiego Thietmara, znanej jako Thietmari Mersenburgensis Episcopi Chroniconi, aż do roku 1946, w którym to nastąpiła ostatnia
urzędowa zmiana pisowni nazwy Krosna 2 • Artykuł prezentuje nie tylko zmiany
formy zapisu, ale także okoliczności, w jakich to następowało. Ponadto zawiera
próbę wyjaśnienia źródłosłowia nazwy przedstawianą przez wielu historyków i
językoznawców. W ostatniej części zawarto przykłady różnych form zapisu, mimo
ujednolicenia, jakie nastąpiło w maju 1946 roku.
Początki badań nad nazwą nadodrzańskiego miasta sięgają XVI wieku, gdy
w dość lakonicznym zdaniu próbował objaśnić ją głogowski lekarz żyjący w łatach
1532-1573- Joachim Cureus 3 • Problemem tym interesował się również duchowny i nauczyciel, który związał swe losy z nadodrzańskim miastem - Prokopius 4 •
Kolejny impuls w badaniach nad Krosnem oraz pochodzeniem jego nazwy nadał
żyjący w XVIII wieku autor 14-tomowej historii miasta i twórca bezcennego dzieła,
które niestety nie zachowało się do naszych czasów,]. Mołłer5 . Wiele jego teorii
przeniknęło następnie do kronik autorów XIX-wiecznych - E.L. Wedekinda6 ,
G.A. Matthiasa 7 i C. Obstfeldera 8 • Epoka romantyczna sprzyjała powstawaniu
fantastycznych teorii i tworzeniu legend. XIX wiek to także początki powstawania

C

Kronika Thietmara, przedm., tłum. i oprac. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953.
Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r.
o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości, "Monitor Polski", nr 44, poz. 85.
3
B. O l s z e w i c z, Najdawniejsze opisy geograficzne Śląska, Katowice 1936.
4
G.A. M a t t h i a s, Chronica derStadt Crossen, Crossen 1849, s. 7. Krośnieński kronikarz
wspomina o próbach wyjaśnienia nazwy podejmowanych przez XVI-wiecznego nauczyciela
Johanna Prokopiusa, autora monumentalnego dzieła obejmującego historię Krosna nad Odrą.
5
Ibidem, s. 7-8.
6
E. L. W e d e ki n d, Chronika der Stadt und des Herzogthums Crossen, C rossen 1840.
7
G.A. M a t t h i a s, op. cit.
8 C. O b s t f e l d er, Chronik der Stadt Crossen, C rossen an der Od er 1925, 1895.
1
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nauki specjalizującej się w wyjaśnianiu genezy nazw- onomastyki. Jednak pierwsze
poważne prace z tego zakresu zaczęły powstawać w następnym wieku.
Hasło "Krosno" pojawiało się w pracach językoznawców przedwojennych
(m.in. w wydanym we Lwowie w 1855 roku słowniku M.S.B. Lindego 9 ). Co
prawda nie ma w nich prób wyjaśnienia genezy nazwy, ale Aleksander Briickner 10
(Kraków 1927), który pisał o "najsłynniejszym Krossen nad Oderą" 11 powiązał to
hasło z innymi znaczeniami słowa krosno.
Zmiana przynależności państwowej po zakończeniu II wojny światowej dała
badaniom z zakresu toponomastyki nowy impuls. Władze stanęły przed nowym
zadaniem - polonizacją nazw miejscowości, które przez setki lat należały do
niemieckich władców. Problemem tym zajęły się komisje, w skład których wchodziło wielu specjalistów z zakresu językoznawstwa, historii oraz onomastyki 12 •
Wśród powojennych badaczy, którzy analizowali źródłosłowie nazwy Krosna,
wymienić należy: K. Rymuta 13 , S. Rosponda 14, M. Malca 1S, A. Bańkowskiego 16 ,
J. Staszewskiego 17 i w mniejszym zakresie Z. Stiebera18 oraz H. Borka 19• Genezą nazwy
zajmowali się, co zrozumiałe, także historycy opisujący jego dzieje- J. Muszyński 20 ,
].P. Majchrzak 21 , Z. Kaczmarczyk 22 . Jednak główną osnową ich wywodów były
teorie stworzone przez autorów niemieckich, a pewnym paradygmatem stało się
wyjaśnienie znaczenia nazwy miasta od słowa chróst, zaczerpniętego ze Slownika
języka polskiego, Samuela Lindego.

9
M.S.B. L i n d e, Słownikjęzyka polskiego, Poznań 1951 (reprint wydania lwowskiego z
1855 r.).
10
A. B r i.i c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970 (reprint wydania
krakowskiego z 1927 r.), s. 270.
11
Ibidem.
12
Zob. 1\1. W a g i ń s ka-M a rzec, Ustalanie nazw miejscowolei na Ziemiach Zachodnich i
Północnych, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych,
red. Z. Mazur, Poznań 1997.
13
K. Rym u t, Nazwy miast Po/ski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
14
S. R o s p o n d, Słownik etymologicz11y miast i gmin PRL, Wrocław-Warszawa-Kraków
Gdańsk-Łódź 1984; i d e m, Pogada11ki o Hąskim nazew11ictwie, Wrocław- Warszawa-Kraków 1969;
Z. H i e r o w s k i, S. R o s p o n d, Języki i pilmiennictwo na Śląsku, Katowice- Wrocław 1948.
15
l\1. l\1 a l e c, Słownik etymologicz11y 11azw geograficznych Polski, Warszawa 2003.
16
A B a ń k o w s k i, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
17
J. S t a s z e w s k i, Mały słownik pochodzmia i znaczenia nazw geograficznych, Warszawa
1968.
18
Z. S t i e b e r, Der Slawischen N amen in der Chronik Thietmars von Merseburg, [w:] Świat
językowy Słowian, Warszawa 1974.
19
H. B o r e k, Wlród lląskich nazw, Opole 1986.
20
J. l\1 u s z y ń s k i, Krosno Odrzańskie. PrzeszfoN i teraźniejszoft, Warszawa-Poznań
1972.
21
].P. l\1 aj c h r z a k, Brama (Krosno Odrzańskie ongif), Krosno Odrzańskie 1995.
22
Z. K a c z m a r c z y k, Geneza i rozplanowanie miasta Krosna nad Odrą, "Prace Instytutu
Urbanistyki i Architektury" 1951, R. I, z. 2.
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W badaniach nad ewolucją i zmianami pisowni nazwy Krosna bardzo dobrym
wiedzy okazały się dziedziny z zakresu nauk pomocniczych historii 23 •
W głównej mierze dyplomatyka - średniowieczne dokumenty zebrane przez
K. Maleczyńskiego w Kodeksie dyplomatycznym Ś/ąska2 \ sfragistyka, której głównym
źródłem był katalog pieczęci z wystawy zorganizowanej we Wrocławiu w roku
1989 25 , oraz w mniejszym zakresie katalogi monet. Jednak wyjątkowym i bardzo
cennym źródłem zmian są zbiory map wydawanych od XVI do XX wieku. Znalazły się one w pracach R. Wytyczaka 26 i O. Przybytka 27 • Drugi z autorów w swej
książce tak pisał o wysokich walorach kartografii w badaniach historyka: "mapa
jest w stanie o wiele wiarygodniej przedstawić wykluwający się ze źródeł obraz
przeszłości niż traktujący o tym samym równolegle tekst" 28 • Ponadto w pracy wykorzystano dokumenty z okresu powojennego będące w posiadaniu autora, dwie
witryny internetowe 29 oraz powojenną prasę lokalną 30 •
Artykuł przybliża również powstanie i rozwój dwóch teorii źródłosłowia nazwy
miasta- od słowa chrost (chrust, zarośla) oraz krost (nierówność terenu). Analizuje
także niektóre teorie historyków niemieckich oraz próbuje wyjaśnić okoliczności
ich powstawania.
Elementem uzupełniającym artykuł są nieliczne dokumenty, wspomnienia
dawnych mieszkańców Krosna: profesora Folitechniki Rzeszowskiej- Ludomira
Laudańskiego, wieloletniego dyrektora Krośnieńskiego Domu Kultury- Witolda
Ciecińskiego i przedwojennego mieszkańca C rossen an der Od er, a obecnie Berlina
-dr. Wilfrieda C. Reinicke 31 •
Geneza nazwy Krosna Odrzańskiego sięga być może nawet VI wieku 32 , a z
źródłem

2-' Nauki pomocnicze historii wykorzystuje również w swojej pracy XIX-wieczny historyk
Matthias. Przytacza inne formy nazwy miasta, które były używane na monetach (Crossena,
Crossna, Crossa) oraz w dokumentach (Crostna, Crosten, Crochna), op. cit., s. 9.
24
Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiórdokument6w i list6w dotyczących Śląska, t. I (971-1204),
wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956; Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. II (1205-1220), wyd.
K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1959; Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. III (1221-1227),
wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1964.
25
] . Kok o s z a, Herby polskich miast nadodrzańskich. Katalog wystawy, Wrocław 1989.
26
R. Wy ty c z a k, Śląsk w dawnej kartografii, Wrocław 1998.
27
D. Przybyt e k, Kartografia historyczna Śląska XVIII-XX wieku, Wrocław 2002.
28
Ibidem, s. 22.
29
http://mdz.bib-bvb.de; http://www.territorial.de
30
"Głos Krosna n/Odrą" 1946, nr l.
31
L. L a u d a ń s k i, Krofnieńska mozaika, (kopia maszynopisu w posiadaniu autora artykułu); W. C l e c i ń s k i, Krosno Odrzańskie ludzie i wydarzenia (z przymrużeniem oka), Zielona
Góra 2001; W.C. Re i n i ck e, Moje żydowskie wspomnienia, przeł . P. Schulz, "Tygodnik Powszechny" 20 lipca 2003, nr 29.
32
Według wybitnego językoznawcy Witolda Taszyckiego nazwy topograficzne (a do takich
można zaliczyć nazwę Krosna) powstawały w VI-IX w. Na taki okres datuje się powstanie grodu nad
Odrą. Zob. ]. S z y m a ń s ki, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 215; E. D ą b r o w s k i,
Najstarsze dzieje grodu w Krofnie Odrzańskim, [w:) Krosno Odrzańskie, Zielona Góra 1967, s. 37.
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całą pewnością wieku X. Po raz pierwszy nazwa Krosno (Crosno) pojawia się w niezwykle ciekawej i pełnej bezcennych informacji kronice biskupa merseburskiego
- Thietmara 33 . Ten niemiecki duchowny umieścił po raz pierwszy nazwę grodu
na 109. stronie swojego dzieła. Nazwa mieści się w piątym (eros-) i szóstym (-no)
wersie kartyl 4 • Pojawia się ona w szerszym kontekście w związku z wyprawą cesarza Henryka II w 1005 roku na młode państwo piastowskie władane przez księcia
Bolesława Chrobrego. To właśnie Chrobry cum exercitu grandi, czyli z wielkim
wojskiem, usadowił się w doskonale położonym krośnieńskim grodzie. W zdaniu
opisującym przybycie wojsk niemieckich i ich sojuszników pod Krosno zwraca
uwagę informacja kronikarza o rzece Pober, nad którą była położona strażnica. W
tym samym zdaniu autor tłumaczy, że łacińska nazwa rzeki to Castor, czyli Bóbr. Nie
czyni podobnego wtrętu w wypadku Odry (Gderam) oraz właśnie Krosna (Crosno).
Może to świadczyć o słowiańskim, nieznanym Thietmarowi, rodowodzie nazw.
Źródłosłowia nazwy grodu bez wątpienia należy szukać w jej słowiańskim
pochodzeniu. O tym, że jej powstanie jest dziełem zamieszkującej te ziemie ludności słowiańskiej świadczą również badania historyków niemieckich. Co prawda
niektórzy uczeni, tacy jak żyjący w XVI wieku głogowski lekarz i autor Genfis Silesiae Antw/es- Joachim Cureus 35 , sądzili, że nazwa wywodziła się z greki i znaczy
'rąbek sukni'. Grecki rodowód przytacza również niemiecki kronikarz Friderico
Lucae (1689)·\ 6 • Na podobne teorie można natrafić także w kronice Matthiasa 37•
Powoływanie się na greckie pochodzenie miało zapewne dodać miastu "antycznego" prestiżu, z drugiej strony być może jej celem było (świadome lub nie)
zatarcie słowiańskiego rodowodu. Ponadto XIX wiek charakteryzowało ponowne
odkrywanie i zachwyt nad starożytną kulturą.
Mimo to należy stwierdzić, iż większość XIX-wiecznych historyków niemieckich jednoznacznie opowiadała się za słowiańskim rodowodem Krosna 38 • U historyków miasta, takich jak: dr Carl Obstfelder (1895) czy Gustav Adolph Matthias 39
(1849) widoczne jest także romantyczne piętno epoki, które często odwoływało
się do wyimaginowanych legend o mitycznych postaciach. Niezwykle ciekawie
brzmi przytoczona przez Matthiasa legenda o założycielu zamku i kasztelanii w

Kronika Thietmara, s. 3S0-353.
T. S t r u k, Kronika Biskupa Thietmara, czyli pierwsza wzmianka o Krofnie Odrzańskim
(maszynopis), Krosno Odrzańskie 2004, s. S.
35
B. O l s z e w i c z, op. cit., s. 42 .
6
.1 J.K., Z kroniki miasta i powiatu Krosno, "Głos Krosna n/Odrą" 1946, nr l, s. l.
37
G.A. M a t t h i a s, op. cit., s. 8.
38
Ibidem; C. O b s t f e l d er, op. cit., s. S, E. L. W e d e ki n d, op. cit., s. 16. (Slavichen) .
.w Ibidem, s. 6-12. Autor na pierwszych stronach swojej kroniki podaje, że dawne śląskie
nazwy były przedmiotem badań niemieckich historyków, m.in. Martina Zeilera, Abrahama
Sauera, Kaspara Schneidera. Swoją teorię genezy nazwy miasca przedstawił także na łamach
"Crossener Wochenblatte" (nr 39 z maja 1843 r.) kanrektor dr Wedekind; ibidem, s. 8.
.1.1
34
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miejscu, gdzie dzisiaj jest usytuowane miasto. Mitycznym założycielem miał być
polski wojewoda, comes Noricus Kroscz (lub Kruscz), który osiedlił się w pobliżu
Odry w roku 848 40 • Oczywiście jest to li tylko wymysł kronikarza, ale jest zapisem
ze wszech miar cennym, gdyż potwierdza polski rodowód miasta. Nie omieszkała
tego wykorzystać, po zakończeniu II wojny światowej, polska propaganda 41 •
Pewne wydaje się jedno - poszukiwania źródła nazwy idące w kierunku
fantastycznych (patronimicznych) opowieści wynikają głównie z elokwencji i
fantazji samych pisarzy. Nie zmienia to jednak faktu, że tak proste i przystępne
mity zapadały w pamięć i popularyzowały historię Małej Ojczyzny. Pojawianie
się osoby miało zapewne na celu uplastycznienie postaci, od której ośrodek wziął
swą nazwę. Taka forma "antropomorfizacji" nazwy przyczyniała się nie tylko do
budowania legend i mitów, ale była łatwiej przyswajalna dla zwykłych mieszkańców. Podobnie było z wydarzeniami opisanymi przez Matthiasa- o żołnierzu
wędrującym przez gród, który na widok warsztatu tkackiego krzyknął- "Krosno!,
Krosno!", co rzekomo miało się stać zaczątkiem nazwy 42 • O wiele trudniej zapada
w pamięci ludzkiej geneza, której trzon stanowią warunki terenowe bądź przyrodnicze. A tak właśnie było najprawdopodobniej w wypadku łubuskiego grodu.
Zresztą warunki terenowe przez wieki ulegają znacznym modyfikacjom. Zmienia
się temperatura, struktura terenu, warunki fizjograficzne i hydrograficzne. To, co
tysiąc lat było czymś naturalnym i charakterystycznym dla danego obszaru, dzisiaj
może już nie istnieć lub być mocno zmodyfikowane. W wypadku Krosna było tak
z położeniem koryt rzek i środowiskiem naturalnym. Wystarczy stwierdzić, że
uprawa tak popularnego krzewu jak winorośl była dawniej znacznie łatwiejsza,
chociażby z powodu nieco wyższych temperatur.
XIX-wieczna historiografia polska częściej zajmowała się przynależnością
ziem, w skład których wchodziło Krosno do piastowskiej spuścizny niż ojkonimią.
Wszyscy powojenni historycy powołują się na wyjaśnienia zawarte w słowniku
Lindego. Jednak pod hasłem Krosno widnieje zapis- "a. księstwo i miasto szląska
dolnego (Crossen in Schlesien); b. krosnowski, kroseński od Krosna (von Crossen).
Księstwo kroseńskie" 43 • Interpretację dotyczącą genezy nazwy zaczerpnięto z innej
części słownika Lindego, o czym w dalszej części artykułu.
40

Ibidem, s. 9.

41

J.K., op. cit., s. l.

42

Ibidem, s. 7. Teorię tę można z góry wykluczyć. Nazwa miasta powstała przed XI w.,
podczas gdy krosno tkackie, od którego rzekomo miałaby powstać nazwa, zawędrowało do
Europy w XII, a do Polski w XIII w. Zob. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r.,
red. A. Mączak, Warszawa 1981, s. 386. Idąc tym śladem, można także wykluczyć teorię podaną przez Matthiasa, a później powtórzoną przez J. Muszyńskiego (z zastrzeżeniem, że jest
mocno dyskusyjna) o tym, że Słowianie, którzy zdobyli ten obszar, stanęli na wysokim brzegu
i spoglądając na równinę ujrzeli widok przypominający krosno. Zob. J. M uszy ń s k l, Geneza
i rozw6j przestrzenny miasta Krosna nad Odrą, [w:] Krosno Odrzańskie, s. 63.
43
M.S.B. L i n d e, op. cit., t. II, s. 503.
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Polska historiografia przed II wojną światową używała nazwy Krosno, co miało
zapewne na celu wskazanie historycznej przynależności grodu do Śląska, a co za
tym idzie także do państwa polskiego 44 • Używano tej nazwy, mimo że w połowie
XIX wieku niemiecka administracja dla pewnego uporządkowania i właściwego
umiejscowienia Krosna (istniało jeszcze np. Crosno nad Elsterą) do nazwy dodała
człon "nad Odrą" (Grossen cm der Gder). Ponadto zdarzało się, np. w Encyklopedii
powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, że powoływano do życia nazwę-hybrydę,
połączenie niemieckiego Grossen i polskiego Krosna- Krossen 45 •
Zmiany nazwy miasta utrwaliły jej wymowę i pisownię w trzech okresach i
językach. Lacińska i zarazem najstarsza znana nam forma nazwy grodu nad Odrą
brzmiała Grosna (Grosno) 4 \ niemiecka Grossen (rzadziej Krossen) natomiast słowiań
ska, a później Polska- Krosno. Niewielkie zmiany w obrębie tych trzech języków
umożliwiały szybko identyfikację i lokalizację miasta.
Nazwa miasta w średniowiecznych dokumentach pojawia się w trzech głów
nych odmianach - Grosen (Grossen 47 ), Groscen i Grosten. Co ciekawe, nazwa grodu
w najczystszej formie występuje w dokumentach będących falsyfikatami pochodzącymi z drugiej połowy XIV wieku. W dokumencie z roku 1206 jest mowa o
"Boguchwale castcllani de Crosna" 4 \ a w akcie, na którym widnieje data 11 lipca
1207 roku- "Boguchwal castellanus de Crosno" 49 . Na większości późniejszych
dokumentów, i to zarówno oryginalnych, jak i autentycznych, nazwa Krosna jest
już zmodyfikowana- występuje głównic jako Groscen 50 i Grosten 51 oraz Grosnensis
i Grostenses52 . Oczywiście różnorodność form zapisu była szersza, a liczba mutacji,
podobnie jak w wypadku innych miejscowości, duża 51 .

44

Historia .S;Iqska od najdawniejszydt (zas6w do rvku 1400, red. S. Ku trzeba, Kraków 1933,

t. l, s. 272.
45

Wielka ilustrowana emy/.·!oper/ia powszechna, Kraków [b.d.w.; lata 30. XX w.], s. 175.
Kronika Thietmam, s. 350-353, s. 492-493. Obok niemieckiej, łacińska forma nazwy
pojawia się także w Leksykonie Johanna Heinricha Zedlera wydanego w roku 1733. Por. witryna
internetowa: http://mdz.bib-bvb.dc
47
Kodeks dyplomaty{ZIIY .S;Iqska, t. III, s. 205.
48
Ibidem, t. II, s. 276. Warto nadmienić, że występujący w tych dokumentach rzekomy
pierwszy kasztelan Krosna Boguchwał w rzeczywistości nie piastował tej funkcji. Pierwszym
kasztelanem Krosna był Wisław. Por. M. C e t wińsk i, Rycerstwo ślqskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 223.
49
Ibidem, s. 283.
5
° Kodeks dyplomatyczny .S;Iqs/.·a, t. III, s. 70.
51
Ibidem, t. III, s. 29, t. II, s. 290, t. l, s. 224, 257.
52
Ibidem, t. III, s. 223.
53
Oprócz form wymienionych występowały również takie, jak Croschna czy Crozna. Zob.
Z. Kac z m ar czy k, op. cit., s. 62; J. H a bry c h, Najdawniejsze dzieje ziemi krośnieńskiej, [w:]
Ze studi6w nad średniowiecznym Glogowem i Krv.wem, Zielona Góra 1970, s. 154. Niestety autorzy,
wymieniając różne formy nazwy Krosna, nie podają źródła.
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W odniesieniu do najstarszego okresu bezcennym źródłem wiedzy pozostają
dokumenty. Dodatkowe źródło informacji pojawia się w XVI wieku- są to mapy.
Przegląd XVI-XVIII-wiecznej kartografii przynosi wiele informacji dotyczących
ewolucji nazwy nadodrzańskiej strażnicy. Początkowo pisownia była dość swobodna
i funkcjonowało kilka jej form. Na mapie Gerarda de jode z atlasu wydanego w
roku 1578 pojawia się zniekształcona nazwa Groj3en 54, być może od niemieckiej
formy przymiotnika grojJ (duży). Zapewne zniekształcenie to można zrzucić na
karb niedbałości autora w odtwarzaniu nazw. W atlasie Theatrum Orbis Terrarium
wydanym w roku 1573 Krosno to Krossen, a w atlasie Perrusa Bertiusa z 1606 roku
- Kroj3en 55 • jako pierwszy formy Grossen na swojej mapie użył prawdopodobnie
Gerard Mercator (1585). Od lat 30. XVII wieku można zauważyć pewne usystematyzowanie zapisu. Na mapach: joannesa janssaniusa z atlasu wydanego w 1638
roku, johana Seulterusa z 1636 roku i wydanego w 1649 roku w Amsterdamie
zbioru map autorstwa Willema janszaona i joannesa Blaeu'ów pojawia się już
Groj3en 56 • W XVIII wieku nazwa przyjęła formę, która przetrwała aż do połowy
XIX wieku - Grossen 57•
Podobna ewolucja jest zauważalna w sfragistyce. Na pieczęci miasta z około
XVI wieku jest widoczny napis SIGILLUM CIVITATIS GROSNENS, podczas
gdy dwa wieki później pojawia się już napis GROSSENSGHES STADT SIEGEU8 •
język niemiecki wyparł łacinę, czego konsekwencją była modyfikacja i dostosowanie nazwy nadodrzańskiego ośrodka. Zapewne przez kilkaset lat na obszarze ziemi
krośnieńskiej funkcjonowały obok siebie wszystkie trzy określenia: łacińskie w
kancelariach (do XV-XVI wieku), a niemieckie Grossen i słowiańskie Krosno wśród
zamieszkujących te ziemie Niemców i Słowian 59 • Maria Malec w swoim Słowniku
etymologicznym nazw geograficznych Polski uważa, że już forma nazwy pochodząca z
roku 1202 - Grosten -jest zapisem zniemczonym60 •

R. Wy ty c z a k, op. cit., s. 22. Jak zauważa D. Przybytek, mimo cennych informacji
dostarczanych przl!:z mapy, nie są one wolne od błędów w pisowni nazw (transkrypcji). Zob.
D. Przybyt e k, op. cit., s. 17.
55
D. P r z y b y t e k, op. cit., s. 46.
56
Ibidem, s. 52.
57
Warto nadmienić, że mimo funkcjonowania na XVII-wiecznych mapach formy CroBen,
przy zapisie księstwa pojawiała się forma Crossen duc. Nazwa miasta Crossen pojawia się
m.in. na mapach oficyny norymberskiej ( 173 7), wiedeńskiego kartografa Johanna Jacoba Lidia
(ok. 1745), Tobiasa Mayera (1749) i Tobiasa Conrada Lottera (1758). Zob. R. Wy ty czak,
op. cit., s. 61, 65, 70, 82.
58
]. K o k o s z a, op. cit., s. 19.
59
R. Rymu t stwierdza, że nazwa C rossen jest notowana w niemieckich dokumentach w tej
formie już w 1319 r. Warto też nadmienić, że znacznie krótsza jest metryka drugiego znanego
polskiego miasta o tej nazwie - Krosna nad Wisłokiem. Początki jego nazwy sięgają dopiero
XIII w. Zob. K. Rym u t, op. cit., s. 120-121.
60
M. M a l e c, op. cit., s. 132.
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W drugiej połowic XIX wieku nastąpiła kolejna zmiana związana z pisownią
miasta. Dotychczas miasto nosiło nazwę jednoczłonową - Crossen. Przemiany
administracyjne, rozwój komunikacji wymogły zapewne dokładne umiejscowienie
niektórych miejscowości. Tak stało się w wypadku Frankfurtu nad Odrą i właśnie
Krosna. Dla odróżnienia od np. Crosna nad Eiscerą dodano człon- atl der Oder.
Odtąd, aż do lutego 1945 roku, funkcjonowała nazwa Grossen anderOder (Grossen
a. O. lub Crossen/Orler)'' 1• Niełatwo jest ustalić moment zmiany 62 , która zapewne,
mimo administracyjnego usankcjonowania, długo nie przyjmowała się wśród okolicz nej ludności. Nowej nazwy używano zapewne głównie w kontakcie właśnie
z administracją. O tym , że działo s ię co w połowie XIX wieku, świadczą choćby
informacje o miejscu wydania krośnieńskich kronik. W książkach Wedekinda
(1840) i Matchiasa (1849) występuje forma Crossen, a w pierwszym wydaniu dzieła
Carla von Obstfeldera (1895) jest już Grossen an der Oder.
Ostatnie zmiany w nazwie Kros11o następowały w latach 1945-1946 wraz z przyłączeniem Ziem Zachodnich i Północnych do państwa polskiego. Pilna konieczność
tworzen ia w miejsce nazw niemieckich ich polskich zamienników spowodowała,
że ju ż w marcu 1945 roku , gdy trwały jeszcze działania wojenne, PKP podjęły
inicjatywę powołania komisji ds. ustalenia nazw miejscowości. Już na pierwszym
posiedzeniu, które odbyło się l 3 kwietnia 1945 roku w Poznaniu, przywrócono nazwy na szesnastu odcinkach linii kolejowych, wśród nich stacji Krosno nad Odrą 6 '.
Oczywiście z powodu wielu praktycznych przesłanek starano się także, przynajmniej przez pewien czas, eksponować nazwy niemieckie 64 • Informację o polskiej
nazwie miasta (z 3 listopada 1945 roku) podano do wiadomości w obwieszczeniu
wojewody poznańskiego opublikowanym w Poznańskim Dzienniku Wojewódzkim
S listopada 1945 roku 61 . Jednak nazwą zatwierdzoną było ... Krosrzo . .Jeszcze bardziej
zas tan aw iająca jest informacja zamieszczona w pierwszym powojennym wydaniu
'i.c mzwa niemiecka, tylko przetłumaczon a, przetrwała do maja 1946 r.,
forma Krosno n<ld Odr<\.
62 Zauwa'i.a to także niemiecki autor ciekawej witryny internetowej http://www. territorial.
de, opracowa nej na potlstawie pracy R. J c h k e, Tenitaria/e Veriindenmgen in Deutsch/and zmd
deutsdt verwrt!tetm Gebietm1874-1945, Hcrtlecke 2003. Ponatlto autor stawia znaki zapytania przy
tlacie przemianowania powiaw (l:reises) C rossen a. O. na C rossen (Gder). Pewną wskazówką jest
umieszczenie tego problemu pomir;:dzy wydarzeniami roku 1918 i 1934, sugerować to może, że
nast<jpilo to w tym właśnie przedziale czasowym.
3
'' 1\1. W a g i r1 s k a-IVI arze c, op. rit., s. 375-376; K. P aj ą k,Działalnof{DyrekcjiOkręgowej
Kolei Pruistwowych l'oznmi nrt Ziemiach Orlzysl:rmych, ,.Przeglqd Zachodni" 1985, nr l, s. 131-132;
H. S z c z e g 6 l a, Przeobmżenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubu.rkiej w latach 1945-1947, Poz nań 1971 , s. 80.
61
' H. S z c z e g 6 l a, op. dl., s. 49.
65
Obwieszczenie Wojewody Poznańskiego jako Pełnomocnika Okrr;:gowego Rządu RP
dla Ziem Odzyskanych z unia 3 listopada 1945 r. tlot. nazw miejscowości na terenach odzyskanych i administracyjnie przyłączonych do Wojewótlztwa Poznańskiego, "Poznański Dziennik
Wojewódzki", nr 12 z dnia 8 listopatia 1945 r., s. 229-230.
' oi
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krośnieńskiej

gazety. Na drugiej stronie zamieszczono "Wykaz gmin miejskich
i wiejskich z wyszczególnieniem gromad i miejscowości wchodzących do danej
gminy i gromady wg nowego podziału administracyjnego, obowiązującego z dniem
l grudnia 1945 roku powiatu krośnieńskiego, Województwa Poznańskiego". W
rubryce "nazwa gminy" figuruje Krosno, natomiast w rubryce wyszczególniającej
poszczególne gminy wiejskie jest Krosno n/066 • Świadczy to albo o słabej wiedzy
dotyczącej procedur i prawa administracyjnego pełnomocnika Ociepki, albo o
nieświadomym zalegalizowaniu nazwy, którą potocznie posługiwali się ówcześni
mieszkańcy nadodrzańskiej osady67 • Sprawa ma jeszcze jeden znak zapytania.
Otóż, jak wynika z oryginalnego maszynopisu wykazu podpisanego przez pełno
mocnika Jana Ociepkę i potwierdzonego podpisem za zgodność przez inspektora
samorządowego Jana Brygiera, zapis jest odwrotny od tego zamieszczonego w
68
"Głosie Krosna n/Odrą" •
Jednak los nazwy Krosno nad Odrą i po prostu Krosno nie był długi. Dla więk
szości mieszkańców miasta data zmiany nazwy nie była uchwytna i jej określenie
czasowe nastręczało wielu problemów69 • Zmiana nazwy Krosna została wprowadzona zarządzeniem ministrów: administracji i Ziem Odzyskanych z 7 maja 1946
roku, a weszła w życie w dniu jej opublikowania w "Monitorze Polskim", tj. 19
maja 1946 roku 70 • Informację tę przekazywał na terenie województwa poznańskie
go, do którego miasto wówczas należało, "Poznański Dziennik Wojewódzki" (8

"Głos Krosna n/Odrą" 1946, nr l, s. 2-3.
Za nieprzestrzeganie nazw urzędowych groziły kary, chociaż czasami zgadzano się na
tymczasowe odstępstwa. Por. M. W a gińska-M ar z e c, op. cit., s. 388-389,398,400. Funkcjonowanie obu nazw, ale tylko przez krótki okres, potwierdza np. skrypt dłużny "Jesiennej Akcji
Siewnej 1946 r.", podpisany przez Bronisława Tomaszewicza. Na dokumencie z 23 września
1946 r. w rubryce "w gminie" dłużnik wpisał Krosno, a w rubryce "w powiecie" Krosno n/0.
Na tym samym dokumencie widniej pieczęć Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w
Krośnie Odrzańskim (kserokopia dokumentu w posiadaniu autora artykułu).
68
Wykaz gmin miejskich i wiejskich z wyszczególnieniem gromad i miejscowości wchodzących do danej gminy i gromady wg nowego podziału administracyjnego, obowiązującego z
dniem l grudnia 1945 roku powiatu krośnieńskiego, Województwa Poznańskiego (kserokopia
maszynopisu oryginalnego dokumentu w posiadaniu autora artykułu).
69
L. L a u d a ń s k i, op. cit., s. 17. Autor w podpunkcie 18 ("Pisownia") stwierdza (na
podstawie porównania swoich świadectw szkolnych), że zmiana musiała nastąpić od l stycznia
1947 r. Ponadto, jak zauważa, "Na początku- pisano Krosno n/0. Musiało się to wydawaćspecom
od nazewnictwa zbyt bliskie niemieckiego Grossen anderGder- bowiem w pewnym momencie
pojawiła się nazwa Krosno Odrzańskie" (tekst zaznaczony kursywą przez L. Laudańskiego).
Drugi krośnianin, Witold Cieciński, podaje jako termin zmiany nazwy marzec 1946 r. Zob. W.
C i e c i ń ski, op. cit., s. 101. Obaj autorzy należeli i należą do znawców historii miasta i do jego
wielkich miłośników, ale i oni nie znali daty zmiany.
70
Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r.
o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości, "Monitor Polski", nr 44, poz. 85
z dnia 19 maja 1946 r. Zarządzenie podpisali ówcześni ministrowie- administracji publicznej
Wł. Kiernik i Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka.
66
67
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grudnia 1946 roku) 7 1• Nazwa, którą zatwierdzono ostatecznie w maju, przetrwała
do dnia dzisiejszego.
Mimo ujednolicenia nazwy miasta, która ma już niemal60 łat, wciąż są używa
ne ró ż ne jego określenia. Oprócz nazwy oficjalnej- Krosno Odrzańskie, zdarza się,
że w literaturze funkcjonują formy: Krosno 72 , Krosno nad Odrr/\ a także (rzadko)
Kromo Nadodrzmiskie74 . Używane są one jednak bardzo sporadycznie, a pisownia
wprowadzona w 1946 roku przyjęła się wśród mieszkańców i jest powszechnie
stosowa na (w pisowni najc zt;śc iej jako Krosno Odrz.).
Próby wyjaśnienia nazwy Krosna podejmowane już w XVI wieku nie były
zada ni e m ła twy m . Onomastyka, której częścią jest toponomastyka, zaczęła się rozwijać dopiero w połowie XIX wieku. Pierwsze próby wyjaśniania były najczęściej
chybione i miały w sobie więcej z autorskich konfabulacji ni ż naukowości. Jednak
ju ż wówczas zaczęto zwracać uw agę na ścisłą zależność nazw miejscowości z szatą
ro ś linną i zwierzęcą, rzeźbą terenu i jego położeniem. Gustav Matthias wyjaśniał,
że słowiańscy mieszkańcy tych ziem nadawali nazwy proste i kojarzące się z
otoczeniem (np. Głogów od głoguf' . Był to pierwszy krok do fachowej analizy i
wskazywania na właściwe źród ł a pochodzenia nazw miejscowo ści.
Pierwsze naukowe anali zy pochodzenia nazwy powstały wraz z rozwojem
onomastyki, tj . po 1945 roku. Dobre efekty przy niosła współpraca w tym zakresie
ję zykoznawców i historyków. Jednak, jak zauważa J. Szymal'iski "należy stwierdzić,
że wyniki uzys kiwane przez językoznawców stale budzą wątpliwości historyka,
a ostatnio nawet się powi ększy ły" 71' (podkreślenie T.S.). Wynika to wszelako
bardziej z podejścia do źródła hi storycznego niż jego treści.
Jed no z pierwszych naukowych uzasadnień genezy nazwy Krosna zostało
zawarte w pracach Z. Hierowsk iego i S. Rosponda 77 oraz J. Staszewskiego 78 z 1948
roku. Według autorów" Krosno czyli Krostno =teren pagórkowaty, niby krostami,
wzniesieniami pokryty" 79 . Co ciek awe, ponad dwa d z ieśc i a ł a t później Stanisław
Rospo nd podaje nieco inną gen ezę nazwy - " Krosno czyliKrostnona oznaczenie
terenu krzaczastego, chróstem poroslego''X11 • Przykład ten jes t dowodem na brak
"Pozna ński Dziennik Wojewódzki" z 8 grudnia 1946 r., nr 30, s. 412.
S. Z aj c h o w s k a, Nad ,S'rodko'ill'f/ Odrq i Doltttf Wartq , Warszawa 1959, s. 133 i n.
n Zo b.]. M u s z y ń s k i, Genezfl i rozwój. .. , s. 49.
74
N. K o l o z i ej c z k, Ziemie Zachodnie w dzialalnofci PPR, Poznań 1966, s. 120.
7' A. tv! a t t h i a s, op. cit. , s. 9 -10; ]. M uszy ń ski, Geneza i rozwój ... , s. 63.
76
} . S z y m a ń ski, op. ril., s. 213.
77 Z. H i e r o w s k i, S. R o s p o n u, op. cit.
7
" J. S t a s z e w s k i, Słownik geograficzny. Pochodzenie i Z1Utczenie nazw geograficznych,
Gd ynia 1948.
7'1 Z. H i er o w ski, S. Ro s p o n d, op. dt., s. 37.
RoS. Ros p o n d, Powtrianki o j'/qsl:im ... , s. 22. Autor podkreśla również, że Krosno oprócz
rakich nazw miejscowości, jak Głogów, Niemcza, lława, Zgorzelec, Kraków, Szczytna-Szczecin,
jest jedną z najstarszych. Ibidem, s. 43.
71
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pełnej zgody co do genezy nazwy Krosna. Dyskusja nad źródłoslowiem trwa do
dnia dzisiejszego i toczy się pomiędzy zwolennikami definicji "nierówności terenu"
a "gąszczem, chrustem" 81 • Inny z naukowców, Zdzisław Kaczmarczyk, podaje,
że słowo Krosno wywodzi się od słowa chrost, co ma oznaczać gąszcz, wiklinę,
pręcie 82 • Autor wykorzystuje przy tym definicję chróstu ze Słownikajęzyka polskiego
Samuela Lindego 83 . Zdarzało się, że wiązano to słowo z krosnem jako warsztatem
tkackim 84, krostą, c:zyli chorobowym wypryskiem na skórze85 , lub krosienami, czyli
rodzajem nosidła86 • Większość badaczy jest jednak zgodna co do słowiańskiego
pochodzenia słowa oraz występowania jego odmian na obszarach innych państw
słowiańskich. Wymieniane są m.in. w Czechach: Chroustov, Chroustovice, na
Peloponezie: Krousteni, na Ukrainie: Korostenko, Korosno, a także w Polsce:
Krościenko, Chwarstno 87 .
Wobec takich rozbieżności trudno jest jednoznacznie wskazać na źródłosłów
naowy Krosna (obecnie Odrzańskiego). Być może powstała ona wskutek połączenia
kilku elementów. Zarówno krost- nierówność, jak ichrost-gąszcz odpowiadają
nawet współcześnie warunkom topograficznym i przyrodniczym miasta i jego
najbliższej okolicy. Ponadto zapewne jakąś rolę w nazwie miasta musiało odegrać
jego nadrzeczne położenie 88 •
Mimo upływu ponad dziesięciu wieków i przechodzenia Krosna z rąk do rąk
trzon nazwy nie ulegał znaczącym zmianom. Zarówno pierwsza nazwa- Crosno,
jak i współczesna- Krosno Odrzańskie pozostały klarowne i czytelne dla Polaków
i Niemców. Przez wiele stuleci z nazwą miasta wiązały się ważne wydarzenia
historyczne stanowiące fundament powstania państwowości polskiej. Później

Klasycznym dowodem tej swoistej dyskusji są prace Kazimierza Rymuta i Stanisława
Rosponda. Obie wydane w połowie lat 80. Pierwszy z autorów tłumaczy znaczenie nazwy od
słowa krost- nierówność terenu, drugi od słowa krosino - oznaczającego nadwodne położenie
i obszar zarośnięty chrustem i sitowiem. Por. K. Rymu t, Nazwy miast . . . , s. 120; S. Rospond ,
Slownik etymologiczny ... , s. 171.
82
Z. K a c z m a r c z y k, op. cit., s. 62.
81
M.S.B. L i n d e, op. cit., t. I, s. 266-267. Pod definicją słowa chróst S. Linde podaje także,
co jest niezwykle ciekawą informacją, znaczenie tego słowa w innych słowiańskich językach.
I tak w "bośnieńskim" słowo to oznacza 'jarzyny', w słowackim 'groble' lub 'chrząszcz', w
chorwackim 'dąb'.
84
A. B a ń k o w s ki, op. cit., s. 822; A. M a t t h i a s, op. cit., s. 7.
85
A. B a ń k o w ski, op. cit., s. 822; K. Rym u t, Nazwy miast..., s. 120; M. M a l e c,
op. cit., s. 132.
86
A. B a ń k o w s k i, op. cit., s. 822.
87
Por. J. S t a s z e w ski, op. cit., Warszawa 1968, s. 234; Z. S t i e b er, op. cit., s. 241;
]. M uszy ń ski, Geneza i rozwój... , s. 63-64.
88
M . Malec w swoim słowniku pod hasłem "Krościenko nad Dunajem", wyjaśnia , że być
może nazwa rzeczki Krośnicy wzięła się od "rzeki płynącej wśród zarośli " . Związek nazwy z
nadwodnym położeniem zauważa także S. Rospond. Zob. S. Ros p o n d, Słownik etymologiczny ... ,
s. 171; M. M a l e c, op. cit., s. 133.
81
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s tanowiła nazwę bliską zamieszkującej te ziemie ludności niemieckiej. To, co dla
jednych jest tylko jednym z wielu oj konimów dla innych zawiera wielki ładunek
emocjonalny. Przedwojenny mi eszkaniec Crossen an der Oder tak podsumował
dyskusje nad pisownią nazwy mi asta:

[ ... ] Dłu go się sprzeczano
Czy Crossen pisze się przez C czy przez K
Zdecydowano się na K
I tera z miasto nazywa się Krosno .
Opuściłem je podczas śnieżnej zimy
To nie ni ew inność miała kol o r biały89 .

Tomasz Struk
GENESE UND VERANDERUNGEN DES NAMENS
DER STADT KROSNO ODRZAŃSKIE
Z u sam menfassung
Der Namc.: der Stadt wurde erstmals in der Chronik des Bisc.:hufs Thietmar von Merseburg
e rwa hnt (1005). Fiir diese Quelle intcress ienen sich bereits die Geschichtsforscher des 16.
j ahrhunderts. Danach wurde das T hema von den deutsche n Historikern des 19. und den polnischcn 1-li sto rike rn des 20. Jahrhunderts erneut aufgegriffen. Ober die Jahrhunderte ist der
Name ve randert worden: von Jem lateinisc hen Won Crosna liber das deutsche Wort Crossm
bis zum polnischen Won Krosno. Die zahl reichen Schreibformen sind durch die altesten Unterlagen, Siegel und Karten bclegt. Seit der zweiten Hałfte des 19. Jah rhunderts bevorzugte
man minrunter das Won Crossen und deutete die Lage der Stadt durch den Zusatz "an der
Od er". N ac h der Obernahme der a n der Od er licgenden Stad t verwendete man die N amen
Krosno und Krosno nad Odrq (an der Oder). Mit der Ministerverordnung liber die Verwaltug
un d Bodenriickgewinnung vom 19.05.1946 wurde die Veranderung giiltig.
Im Anikei wird a uch iibcr di e T heo rie der Namensgenese und deren Vectreter berichtet.
La ut Sp rac h wisse nschaftłern und Historikern verdankt die Stad t ih ren Namen den slawischen
Worten krost (U ngleichheit) ode r chmst (Oickicht).

89

W.C. Re i n i ck e, op. cit.
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DĄŻENIE WŁADZ DO KASACJI STANU TYMCZASOWOŚCI
ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ
NA ZIEMIACH ZACHODNICH l PÓŁNOCNYCH POLSKI
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

ORDYNARIATU GORZOWSKIEGO
Problem administracji kościelnej na ziemiach
przyłączonych do Polski w 1945 roku
Przesunięcie granic państwa polskiego w roku 1945 uruchomiło łańcuch konsekwencji. Na inkorporowanych do Polski ziemiach nastąpiła w ciągu zaledwie kilku
lat niemal całkowita wymiana ludności'. Przeobrażenia demograficzne pociągnęły
za sobą z kolei zmianę dominującego na tym obszarze wyznania ewangelickiego na
rzymskokatolickie. Zrodziło to potrzebę przebudowy struktur administracyjnych
Kościoła. Sytuacja była jednak niezmiernie delikatna i skomplikowana.
Po zakończeniu konferencji poczdamskiej, na której przyznano Polsce w
tymczasowy zarząd ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckief, Prymas Folski kardynał August Hlond przystąpił do organizacji nowych struktur Kościoła
katolickiego na tym obszarze 3• Rozpoczęły je zabiegi o uzyskanie od dotychczasowych niemieckich rządców tych terenów scedowania jurysdykcji na polskich
ordynariuszy4. 15 sierpnia 1945 roku Kardynał A. Hlond wydał dekrety ustanawiające pięciu administratorów apostolskich wyposażonych w uprawnienia biskupów
rezydencjalnych 5 • Pierwszy dla diecezji gdańskiej początkowo z rezydencją w
Gdańsku-Oliwie, drugi dla diecezji warmińskiej z rezydencją w Olsztynie, trzeci
dla Śląska Opolskiego z rezydencją w Opolu, czwarty dla Dolnego Śląska z rezy-

Dotyczyła ona, według różnych szacunków, od 13 do 17 milionów Polaków i Niemców.
Ich przynależno~ć do Polski miała być niebawem potwierdzona w traktacie pokojowym,
którego ostatecznie nie zawarto.
3
Obszar ten stanowi 1/3 terytorium Polski w nowych granicach l obejmował w cało~ci
wolną prałaturę pilską, diecezję gdańską, dużą czę~ć archidiecezji wrocławskiej, czę~ci diecezji
berlińskiej, warmińskiej oraz niewielkie fragmenty archidiecezji praskiej l ołomunieckiej
4
Zob. R. K o z l o w s k l, Administracja kościelna na Ziemiach Odzyskanych po drogiej wojnie
światowej, [w:] Władze komunistyczne wobec Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łach,
Słupsk 1997, s. 309.
5
Niemieccy badacze stali na stanowisku, iż ksiądz kardynał A. Hlond przekroczył uprawnienia nadane mu przez papieża, powołując na ziemiach przyłączonych do Polski administratorów
apostolskich. Zob. J. Żary n, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 26-30.
1
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dencją

we

Wrocławiu, piąty zaś

dla Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego z
w Gorzowie Wielkopolskim. Tej ostatniej, największej z administracji
apostolskich, nadano miano mające historyczną konotację: Administracja Apostolska Kamieńska, L ubuska i Prałatura Pilska". Jej rządcą został mianowany, wówczas
czterdziestopięcioletni, kanclerz kurii archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej,
więzień Dachau i Gusen/Mathausen, ks. infułat dr Edmund Nowicki. 14 sierpnia
został on wraz czterema innymi duchownymi 7 wezwany do rezydencji kardynała
A. Hlonda w Poznaniu, gdzie na jego ręce złożyli przysięgę i wyznanie wiary. Od
tego momentu księża administratorzy apostolscy byli traktowani jako ordynariusze
nowych jednostek kościelnych i w takim charakterze weszli w skład episkopatu.
Dekret nominacyjny wystawiono w Gnieźnie z datą dnia następnego, oficjalne zaś
rozpoczęcie urzędowania wyznaczono symbolicznie na l września 1945 roku.
Władze państwowe uznały jednak, iż status organizacji kościelnej na ziemiach
zachodnich i północnych nie odpowiada ich oczekiwaniom- był on bowiem ze
wszech miar tymczasowy. Tymczasowym rządcą był administrator apostolski,
parafiami zaś kierowali nie stali proboszczowie, lecz tymczasowi administratorzy.
Formalnie, z punktu widzenia prawa kanonicznego, na interesującym nas obszarze
w dalszym ci<1gu istniały archidiecezje, diecezje i parafie niemieckie, a jurysdykcja
ich dotychczasowych ordynariuszy była jedynie czasowo zawieszona. W tej sytuacji
nominacje kardynała A. Hlonda nie zostały uznane przez rząd także z powodu braku
wcześniejszych konsultacjiH. Swą dezaprobatę dla działań Prymasa zamanifestowano, nic dopuszczając do spotkania ks. administratora E. Nowickiego z prezydentem
Bolesławem Bierutem oraz, odpowiadającym za sprawy wyznaniowe, ministrem
Władysławem Kiernikiem 9 • Jednocześnie jednak, zdając sobie doskonale sprawę
rezydencją

"Utworzono ją z części ziem Jrchidiecezji wrocławskiej (trzy dekanaty), niezale:i.nej prała
tury pilskiej oraz części diecezji berlińskiej, a jej nazwa nawiązywała do biskupstw tubuskiego
i kamieńskiego, co miało podkreślić historyczny związek z archidiecezją gnieźnieńską. Ks.
E. N o w i ck i, Zagadnienia orgrmizarji Ko.fciolakato/id:iego na Ziemiach Odzysl.:anyrh, [w:]/V Sesja
Rady nauJ.'o'IJ!•ej dla zagarlnieti Ziem Or!zyskanyrh 18-21 XII 1946 r., z. II, Problemy demograficzne,
socjologiczne i kulturalne, Kraków 1947, s. 102-103.
7
Byli to księża: Karol lVIilik (administracja wrocławska), Bolesław Kominek (administracja
opolska), Andrzej Wronka (otrzymał jurysdykcję na obszarze diecezji gdańskiej i początkowo
także chełmińskiej), Teodor Bensch (administracja olsztyńska).
" W świetle konkordatu zawartego przez rząd polski z Watykanem w 1925 r. konsultacje z
władzami przewidywano przed mianowaniem biskupów, a także i proboszczów. 12 IX 1945 r. został
on jednak przez władze państwowe uznany za zerwany z powodu naruszenia jego przepisów
przez Watykan. Zob. Z. I l ski, Kontrowersje wokół konkordatu z 1925 r. (w J'wietle dyskusji parlamentamyr:h nadjego ratyfikacją), [w:] KoJ'ciół, pmistwo, społeczeństwo, red. A. Dereń i in., Wrocław
1991, s. 24.
''Zdarzenie to bp E. Nowicki opisał w swoich wspomnienia. Zob. Bp E. N o w i ck i,
Wspomnienia z pierwszydi lat urzędowania w diecezji gorzowskiej, [w:] Księga pamiątkowa 50-lecia
organizacji Kokiola Katolidiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym, red. bp
P. Socha, Zielona Góra-Gorzów 1998, s. 517-519.
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ze stabilizującej roli, jaką miał do odegrania Kościół na Ziemiach Odzyskanych,
centrala przekazała władzom terenowym zalecenie wspierania jego działalności.

Przygotowania
Po raz pierwszy publiczne żądanie zniesienia tymczasowości statusu prawnego
organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych wyartykułowano
po głośnym liście papieża z l marca 1948 roku. Pius XII, negatywnie oceniając
w nim wysiedlenie ludności niemieckiej, proponował dwuznacznie "cofnąć, co
zostało dokonane". Stolica Apostolska i Kościół w Polsce stały się dla komunistów
obiektem totalnego ataku. Zorganizowana na szeroką skalę akcja propagandowa
miała na celu zdyskredytowanie przeciwnika. Społeczeństwo unikało jednak z
reguły atakowania Kościoła 10 •
Sprawa na forum, przynajmniej niektórych gremiów, powróciła w trakcie
ostrej antywatykańskiej kampanii związanej z dekretem Świętego Oficjum grożącym ekskomuniką dla sympatyków i członków partii komunistycznych. Na
posiedzeniu egzekutywy KM PZPR w Zielonej Górze 11 sierpnia 1949 roku
postawiono wniosek o przeprowadzenie na terenie miasta i powiatu wieców
"zorganizowanych" przez praktykujących katolików. Miano domagać się na nich
stałych proboszczów.
dla nas znaczenie polityczne w skali międzynarodowej- uzaWatykan nie uznaje praw naszych nad Odrą i Nysą, dlatego
Ziemia L ubuska nie podlega diecezji gnieźnieńskiej, a bezpośrednio Watykanowi. Katolicy
domagający się na wiecach stałego proboszcza, zmuszą tym samym Papieża do uznania
granic Zachodnich [państwa polskiego] 11 •
Akcja ta

będzie miała

sadniał pomysłodawca- gdyż

Kilka tygodni później w Starym Strączu w gminie Sława w powiecie gło
gowskim odbyło się zebranie katolików, którzy uchwalili rezolucję w sprawie
"likwidacji tymczasowości proboszczów na Ziemiach Odzyskanych". Na zebraniu
tym wybrano także delegatów na wojewódzką konferencję rad parafialnych w tej
samej sprawie 12 •
Pozornie do ugody w sprawie uregulowania statusu organizacji Kościoła na
ziemiach zachodnich doszło przy podpisaniu porozumienia między rządem a episkopatem 14 kwietnia 1950 roku. Trzeci punkt dokumentu przewidywał zabiegi

C. O s ę k o w s k i, Społeczeństwo Po/ski zachodniej i północnej w latach 1945-1956, Zielona
Góra 1994, s. 224-225.
11
APZG 0/W, KM PZPR w Zielonej Górze, sygn. 55/IV/2, "Protokół z posiedzenia egzekutywy KM PZPR w Zielonej Górze", 11 VIII 1949.
12
APZG 0/W, KP PZPR w Glogowie, sygn. 38/IV/2, "Sprawozdanie l-go sekretarza KP
PZPR w Głogowie za miesiąc październik 1949".
10
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Kościola o utworzenie stałych ordynariatów biskupich na ziemiach zachodnich w
miejsce istniejących dotychczas administracji apostolskich. Decyzja w tej sprawie leżała w gestii papieża, a obie strony na rozwiązanie tego problemu patrzyły
zupełnie inaczeju.
Owa miesiące po podpisaniu układu sekretariat Biura Politycznego KC
PZPR zadecydował o rozpoczęciu kampanii w sprawie uregulowania statusu administracji kościelnej ziem zachodnich. Trzy tygodnie później podjęto decyzję
o przygotowaniu i skierowaniu do episkopatu listu w tej sprawie 14 • Naciski te
zostały wzmocnione argumentem, który zdaniem władz ostatecznie likwidował
stan tymczasowości Ziem Odzyskanych. Był nim, podpisany w Zgorzelcu 6 lipca
1950 roku, układ graniczny z NRD. Przyjęto więc, iż zachodnia granica Polski
została uznana przez Niemcy i przystąpiono do zmasowanej akcji propagandowej.
Warykan jednak warunkował zmiany w statusie kanonicznym spornego obszaru
podpisaniem układu także i z drugim państwem niemieckim.
Po delimitacji granicy 23 października Urząd ds. Wyznań skierował do episkopatu list, w którym w ezopowy sposób domagano się załatwienia sprawy 11 • Dwa
dni póiniej pismo opublikowała prasa, rozpoczynając akcję propagandową. Jej
transmisję powierzono głównie aparatowi partyjnemu i władzom bezpieczeństwa.
W komitetach wojewódzkich PZPR zorganizowano narady z pierwszymi sekretarzami komitetów powiatowych. W ich trakcie przedstawiano zebranym zalecenia
Wydziału Organizacyjnego KC. Antykościelną kampanię, o nieco jednak szerszej
tematyce, podzielono na trzy etapy. Pierwszy zasadniczo nie odnosił się do problemu ziem zachodnich i zakładał organizację masówek w szkołach i w organizacjach
młodzieżowych w związku z procesem wolbromskim 16 • W kolejnym stadium miała
zostać przeprowadzona akcja propagandowa w sprawie polskiej granicy zachodniej w powiązaniu z "antypolską działalnością Watykanu". Etap trzeci zakładał
zneutralizowanie nastrojów społecznych po ukazaniu się rozporządzenia rządu o
zniesieniu tymczasowości administracji kościelnej na ziemiach zachodnich 17 .

u Korespondencja w tej sprawie pomiędzy rz~dem i episkopatem zob. Kofci6ł w PRL,
s. 260 i n.; A. D u d e k, Pmistw•o i Kofciół w Polsce
1945-1970, Kraków 1995, s. 25-27; S. J a n k o w i a k, Ziemie zmhodnie i p6/nocne w stosunkach
prnistwo-Kościólw Po/sce w latach 1945-1956, [w:] Llfi{dzy komunizmem fi integracfrl. Spoleczetistwo i
Kościoły Europy .~'rodkowej, red. K. Kowalczyk i in., Tuchów 2001, s. 94-96.
14
R. F i j a l k o w s k a, Partia wobec religii i Kokiola w PRL, t. I, Olsztyn 1999, s. 108-109.
1
; 23 prridziemik 1950, Wm:rzrtru:rt. List Urzędu do Spraw Wyznmi do episkopatu Pafski w
spraru•ie likwidacji stanu tymczmowości administracji i:okielnej Ziem Odzyskanych, [w:) Kości61 w
PRL, t. l, s. 265.
16
Proces toc zy ł się w styczniu przed s4dem w Krakowie. Oskarżano w nim członków
podziemnej or~anizacji Armia Polska. Wśród oskarżonych było dwóch duchownych, którym
za rzucano odpowiedzialność za zabójstwa AP. Księży skazano na dożywotnie więzienia.
tl K. K o zł o w s k i, Afiędzy mc)tJ stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej
na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Warszawa-Szczecin 2000, s. 288.
t. l: 1945-1959, oprac. P. Rai na, Pozna11 l9<J4,
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W powiatach województwa zielonogórskiego na organizowanych zebraniach
dokonywano wyboru delegatów do udziału w centralnym wiecu w Gorzowie. Wśród
wyłonionego grona znaleźli się także agenci UB 18 • Masówka w stolicy administracji
została zorganizowana dzień po ratyfikacji przez Polskę układu zgorzeleckiego,
29 października 1950 roku. Według relacji prasy partyjnej w zgromadzeniu przed
siedzibą administratora wzięło udział około 3 tys. osób. W trakcie wiecu na ręce
ks. E. Nowickiego zostały złożone przez delegatów z poszczególnych powiatów
ostre w tonie petycje. Domagano się w nich likwidacji tymczasowości Kościoła na
ziemiach zachodnich Polski 19 •
W trakcie kilkunastominutowej audiencji jako pierwsi swoją rezolucję przedstawili delegaci powiatu i miasta Gorzów. Po wyjściu ze spotkania złożyli zebranym
następujące sprawozdanie:
Ks. bp Nowicki 20 przyjął nas bardzo życzliwie i serdecznie z uwagą przeczytal tekst
petycji [... ] wyraził pełną aprobatę ze stanowiskiem społeczeństwa katolickiego, domagającego się stabilizacji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Jego ekscelencja wyraził przy
tym przekonanie, że nie wyobraża sobie Polaka, który by kwestionował słuszność granic
polskich na Odrze i Nysie, a tym samym powrót narodu polskiego na swoje odwieczne
ziemie 21 •
Był to jednak zaledwie wstęp do wydarzeń mających nadejść. Dwa tygodnie
później,

13 listopada 1950 roku, na posiedzeniu egzekutywy KW PZPR w Zielonej
Górze I sekretarz wyjaśniał idee akcji:
Chodzi tu o zlikwidowanie stanu tymczasowości administracji kościelnej, co stwarza
pretekst dla kół rewizjonistycznych w Niemczech Zachodnich. Chodzi o mianowanie
księży i biskupów na te tereny, bo dotychczas jeszcze figurują niemieccy duchowni, a

18
IPN, MBP, sygn. 392, "Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej Górze, l X- 31
X 1950 r.".
19
"Fakt utrzymania w tym stanie rzeczy dalszej tymczasowości w zakresie administracji
kościelnej"- czytamy w jednym z dokumentów- "nie ma żadnego uzasadnienia, a przeciwnie
obraża uczucia całego narodu polskiego i leży w interesie wrogów Polski Ludowej, wrogów
pokoju, w interesie odwetowców hitlerowskich i ich amerykańskich protektorów, którzy odbudowują wehrmacht, aby go znów rzucić przeciw Polsce. Zniesienia tymczasowości domagają
się ludzie wierzący i duchowni patrioci. Domagając się położenia kresu temu stanowi rzeczy
wzywamy episkopat do natychmiastowej realizacji swych zobowiązań względem Państwa i narodu
przez zlikwidowanie tymczasowości hierarchii kościelnej na Ziemiach Zachodnich". Cytat za:
R. Ł azowski, Społeczeństwo Gorzowa domaga się zniesienia tymczasowofci administracj; kościelnej
na Ziemiach Zachodnich, "Gazeta Zielonogórska" 1950, nr 88.
2
° Ksiądz administrator apostolski biskupem oczywiście nie był, ale przez kurtuazję tak

był określany.

AAN, UdsW, sygn. 5a/8, "Meldunek doraźny PWRN w Zielonej Górze", 29 X 1950.
z przebiegu tego wydarzenia zamieszczono także w ukazującym się w Gorzowie
"Tygodniku Katolickim" (nr 35, 5-12 XI 1950, s. 277) pt. J.E. Ksiądz Administrator Apostolski dr
E. Nowicki w sprawie zmiany Administracji Apostolskiej na Ziemiach Zachodnich na stałe ordynariaty
biskupie. Zob. także artykuł pt. Ziemie Zachodnie a Katolicy (ibidem, s. 281).
11
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nasz episkopat toleruje te sprawy i nie mianuje księży na parafie. [... ]Trzeba podkreślić,
nasze wykonało wszystko, by problem Ziem Zachodnich został uregulowany,
a tylko kościół nie jest zdolny uregulować spraw od niego zależnych, jest w tym wypadku bezsilny. O tym trzeba mówić szeroko i głośno. To stanowi punkt wyjścia dla naszej
kampanii. Powinniśmy doprowadzić do tego, by w spolcczeristwic naszym wytworzyło
się takie wrzenie, które zmusiłoby episkopat do zajęcia stanowiska. Trzeba zdobyć część
księży wahających się. [ ... 1Nastawiamy się na zebrania katolików na powiatach, na których
zebrani będą się domagać uregulowania spraw kościelnych na Ziemiach Odzyskanych 22 .
że Państwo

Siła,

z jaką do kwestii

tymczasowości Kościoła

na ziemiach zachodnich podbiskupom przypuszczenie, iż pozostawienie
sprawy otwartą "pchnie rząd do >>polityki faktów dokonanych«, co w konsekwencji
może wywołać schizm<;" 2·\ L<;k taki wyrażał również ksiądz prymas Stefan Wyszyński obawiający się tego, iż pod dalszym naporem władz może dojść do sytuacji,
w której rządowi ulegnie któryś z biskupów. Kilkanaście dni później administratorzy apostolscy, księża Andrzej Wronka i Edmund Nowicki, podpisali petycje
o mianowanic stałych biskupów w Gdańsku i Gorzowie 24 • Tymczasem jednak
w trakcie obrad episkopatu w Warszawic 6 grudnia 1950 roku biskupi Zygmunt
Choromański i Michał Klepacz forsowali plan uzyskania milczącej tolerancji Watykanu na przekroczenie prawa legatu Prymasa, który sam zamianowałby biskupów
dla ziem zachodnich. Prymas Stefan Wyszyński był początkowo temu pomysłowi
przeciwny, jednak do akceptacji planu, jak się wydaje, skłoniło go stanowisko
metropolity krakowskiego abp. Adama Sapiehy. W tym czasie w najbliższym śro
dowisku księdza Prymasa spodziewano się już także jakiegoś sygnału ze Stolicy
Apostolskiej. Oczekiwano zwrotu w dotychczasowej polityce Watykanu.
Według informacji władz bezpieczeństwa z połowy grudnia 1950 roku w obliczu permanentnych ataków z urzędu chcieli rezygnować księża administratorzy
B. Kominek z Opola i K. Milik z Wrocławia 25 • Prymas jednak rezygnacji nie przyjął, administratorzy zaś zaczęli podpisywać się jako ordynariusze danego terenu;
odpowiednio- ordynariusz wrocławski i ordynariusz Śląska Opolskiego. Również
pozostałe administracje apostolskie zaczęto określać mianem ordynariatów 2". W
administracji olsztyńskiej zalecano księżom, aby administratora apostolskiego
określali mianem biskupa, administratorów parafii zaś nazywali proboszczami. Z
kolei administrator opolski na odprawie dziekanów miał dotychczasowych administratorów parafii mianować stałymi proboszczami. W administracji wrocławskiej
chodziły władze państwowe, nasuwała

APZG 0/W, KW PZPR w Zielonej Górze, sygn. 36/IV/3, "Protokół nr S z posiedzenia
egzekutywy KW PZPR w Zielonej Górze", 13 XI 1950.
23
AAN, KC PZPR, sygn. 237N-158, "Informacja nr 51", 7 XII 1950.
24
/bidem, "Informacja nr 53", 19 XII 1950.
25
Ibidem, "Informacja nr 52", 14 XII 1950.
26
Zob. bp P. Socha, Sylwetki administratorów apostolskich i biskupów diecezji zielonogórskogorzowskiej, "NRHA" 1998, nr S.
22
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około

60 księży zwróciło się do swego przełożonego z prośbą o to samo 27 • Zabiegi
te jednak nie były już w stanie powstrzymać pędzącej lawiny.
Usunięcie administratora apostolskiego
i wikariusza generalnego z administracji apostolskiej

25 stycznia 1951 roku została wydana deklaracja w sprawie likwidacji stanu tymczasowości na ziemiach zachodnich (opublikowana w prasie 27 stycznia). Dzień
później przystąpiono do akcji usunięcia z terenu ordynariatów administratorów i
ich formalnych zastępców- wikariuszy generalnych. I choć, jak twierdził Ryszard
Marek, dano im możliwość wyboru miejsca pobytu w granicach Polski, oczywiście
poza ziemiami zachodnimi 28 , to jednak znajdowali się tam pod stałym nadzorem
i nie mogli tego miejsca opuszczae9• Wyboru miejsca pobytu, w świetle cytowanych poniżej wspomnień ks. Władysława Sygnatowicza, nie mieli wikariusze
generalni.
Rankiem 26 stycznia 1951 roku do siedziby kurii ordynariatu w Gorzowie,
mieszczącej się przy ulicy 30 Stycznia l, wkroczyli przedstawiciele władz wraz z
funkcjonariuszami UB. Osoby znajdujące się w gmachu tymczasowo w nim zatrzymano. Wśród nich nie było jednak ani ks. administratora E. Nowickiego, ani
jego wikariusza generalnego.
Zdecydowana większość badaczy jest zgodna co do nieobecności księdza
administratora w Gorzowie w dniu 26 stycznia·' 0 • Wracał on wówczas do miasta z
Konferencji episkopatu i na krótko zatrzymał się u księży oblatów w lewobrzeżnej
części miasta. Od nich to miał się dowiedzieć, iż Kuria jest otoczona przez milicję
i UB. W tej sytuacji administrator postanowił szukać schronienia w Poznaniu.
jeden z ówczesnych pracowników Kurii - ks. józef Anczarski -wspominał po
latach: "Szukali go kilka dni. Zablokowali wszystkie wyloty ulic z Gorzowa i do
Gorzowa. W mieście, zwłaszcza w pobliżu Kurii i rezydencji, krążą liczni ludzie,

n AAN, KC PZPR, sygn. 237N-158, " Informacja nr 53", 19 XII 1950.
28
R. M a r e k, Koldół rzymskokatolicki wobec ziem zachodnich i północnych, Warszawa 1976,

s. 44.
29 List Prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydmta Bientta w sprawie organizacji kolcielnej na Ziemiach
Odzyskanych, Warszawa 6 II 1951 , [w:] Kofdółw PRL, t. l, s. 284-285.
3°Ks. E. N a p i e r a ł a, Ks. dr Edmund Nowicki administrator apostolski w Gorzowie Wlkp., [w:]
Księga pamiątkowa ... , s. 62. Ks. R. W ł o d k o w ski, Reakcja prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na
usunięcie przez państwo w 1951 r. administratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego, [w:] Między
komunizmem a integracją ... , s. 110. Innego zdania jest biograf bp. E. Nowickiego. W odniesieniu

do tego wydarzenia napisał on w swej publikacji, iż "księdz a administratora przedstawiciel
rządu oraz kierownik Referatu do Spraw Wyznań PWRN zastali w prywatnym mieszkaniu i
tam ustalono, iż uda się on do Poznania, którego nie będzie mógł opuścić". Zob. Ks. S. B o gd a n o w i c z, Ks. Edmund Nowicki. Biskup Gdański, Gdańsk 1998, s. 165.
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czekający

na jego przyjazd" 11 • W Poznaniu ksiądz administrator miał się ukrywać
początkowo u sióstr elżbietanek. 31 stycznia funkcjonariusz UB znalazł go jednak,
chorego na anginę, na terenie jednej z plebani. Przedłożono mu wówczas do podpisania dokumenty. "Deklarację zrzeczenia się [piasrowanej funkcji] i deklarację
polityczną podpisał wprowadzając do niej małą poprawkę"' 2 •
Aby wymusić wybór nowych rządców w ordynariatach, równocześnie z usunięciem administratorów apostolskich, wydalono z administracji ich formalnych
zastępców- wikariuszy generalnych. W Gorzowie był nim zaledwie od kilku dni
ks. Władysław Sygnatowicz. 26 stycznia w zastępstwie ks. administratora prowadził rejonowe spotkanie duszpasterskie w Słupsku. Obrady zostały przerwane, a
księdza wikariusza przewieziono do Gorzowa. "Cała Kuria była otoczona milicją
i tajniakami - wspominał. Na rniejscu delegaci rządowi nalegali na mnie, bym
złożył pisemną zgodę, że rezygnuję ze stanowiska" 13 . Naciski nie powiodły się. I,
mało tego, ks. W. Sygnatowicz nie chciał opuścić Kurii 14 • W tej sytuacji księdza
wikariusza aresztowano i przewieziono najpierw do miejscowej komendy MO,
potem do UB w Poznaniu, a stamtąd na dworzec kolejowy. Tu wręczono mu bilet
do Lubaczowa, gdzie rezydował wówczas ks. abp E. Baziak, któremu jako ksiądz
archidiecezji lwowskiej kanonicznie podlegat W pociągu ks. W. Sygnatowicz
spotkał wikariusza z Wrocławia- ks. Cichockiego, którego spotkał taki sam los.
Komunikat rządu w sprawie "likwidacji tymczasowości administracji kościel
nej na ziemiach zachodnich i północnych", o czym wspominałem już wcześniej,
został ogłoszony dzień po tych wydarzeniach. W reakcji na jego opublikowanie w
kurii krakowskiej przygotowano sześciu księży, którzy w każdej chwili mieli zostać
wysłani na ziemie zachodnie z listami Prymasa skierowanymi do administratorów.
Pisma te miały zawierać polecenia nieustępowania z pełnionych funkcji oraz
nieprzyjmowania posad z nadania władz. Zabraniano w nich także zbierania się
radom diecezjalnym i wyboru wikariuszy kapitulnych pod groźbą ekskomuniki 35 .
Było już jednak za późno.

Wybór wikariuszy kapitulnych
Na miejsce usuniętych administratorów apostolskich kapituły katedralne, a tam
gdzie ich nie było, rady konsultorów, wybrały wikariuszy kapitulnych, wskazanych
·" Wspomnienia ks. J. Anczarskiego cytuję za: J. Zys n ar ski, Ingres do gorzowskiej katedry.
Dzieje Kokiola nad War/q i Odrq (6), "Ziemia Gorzowska" 1996, nr 20.
12
·

AAN, KC PZPR, sygn. 237N/158, "Informacja dot. kleru" nr 9 (65), 31 I 1951.
-'-'Ks. W. S y g n a t o w i c z, Wspomnimia, [w:] Księga pamiątkowa ... , s. 566.
-'" AAN, KC PZPR, sygn. 237N/158, "Informacja nr 6 (62)", 26 I 1951; APS 0/G, PMRN w
Gorzowie Wlkp., Wydział Spraw Wewnętrz.nych, sygn. 41, pismo Referatu ds . Wyznań PMRN
w Gorzowie do Referatu ds. Wyznań PPRN w Lubaczowie, 21 II 1951.
.1s AAN, KC PZPR, sygn. 237N-158, "Informacja nr 7 (63)", 27 I 1951.

Dążenie władz

d o kasacji stanu tymczm owofci administracji l·ofcie/nej...

231

lub przynajmniej aprobowanych przez władze. Dokonano tego jeszcze 26 stycznia
1951 roku.
We Wrocławiu UB wymusiło na ks. kanoniku Franciszku Niedibale 36 , jedynym członku kapituły kat.edralnej przebywającym wówczas w mieście, podpisanie aktu nominacji wikariusza kapitulnego, wówczas sześćdziesięciotrzyletniego
ks. Kazimierza Lagosza 37• W Opolu wikariuszem został ks. Emil Kobierzycki, w
Gdańsku ks. Jan Cymanowski, w Olsztynie ks. Wojciech Zink, w Gorzowie zaś
ks. Tadeusz Zaluczkowski.
W dalszym ciągu w literaturze przedmiotu pojawia się twierdzenie, iż wikariusze kapitulni mianowani w styczniu 1951 roku byli powiązani z ruchem księży
patriotów i stanowili zagrożenie dla jedności episkopatu. Jednak coraz szersze
grono historyków, szczególnie zajmujących się dziejami Kościoła na ziemiach
zachodnich i pólnocnych (m.in. K. Kowalczyk, R. Kozłowski, ks. R. Włodkowski),
sygnalizują, że w rzeczywistości opinia ta nie jest w pełni słuszna. Wymienić w tym
miejscu należy wikariusza z Gdańska ks. Jana Cymanowskiego, o którego postawę
Prymas "był spokojny", oraz ks. Wojciecha Zinka z Olsztyna. Duchowny ten po
aresztowaniu księdza prymasa próbował zorganizować akcję protestacyjną, za co
został uwięziony 30 września 1953 roku 38 •
Do Gorzowa księży konsultorów z rozległego ordynariatu zwieźli funkcjonariusze UB. Decyzja personalna, którą zaakceptowali duchowni, została jednak
podjęta kilka lat wcześniej 3 9 • Jak się wydaje, mogło to nastąpić po propagandowej nagonce związanej z listem Piusa XII do biskupów niemieckich z marca
1948 roku . Wówczas to ks. Prymas A. Hlond w konsultacji z ks . administratorem
E. Nowickim, przewidując możliwość komplikacji sytuacji Kościoła na ziemiach
zachodnich, wskazał zaufanego duchownego. Miał on szczególnym wypadku objąć
kierownictwo nad pracą Kościoła na terenie administracji gorzowskiej.
Dysponujemy kilkoma sprzecznymi przekazami dotyczącymi okoliczności
wyboru wikariusza kapitulnego w Gorzowie. Ksiądz W. Sygnatowicz, który mógł
znać te wydarzenia jedynie z innych relacji, twierdził, iż stanowisko to próbowano
powierzyć ks . Kazimierzowi Żarnowieckiemu . Ten jednak propozycji nie przyjął.
W tej sytuacji władze bezpieczeństwa chciały przeforsować swojego kandydata,
spoza grona konsultorów, duchownego z pobliskich Lubniewic (uczestnika zjazPozostali przebywali na terenie Niemiec. Kapituła katedralna archidiecezji wrocławskiej
w 1952 r. Ks. kanonik F. Niedźbała był jej członkiem w roku 1945.
37
AAN, KC PZPR, sygn. 23 7N-158, "Informacja nr 6 (62)", 26 I 1951 . Jak sugeruje biograf
księd za infułata, złamano go w trakcie kilkumiesięcznego pobytu w więzieniu na przełomie lat
1949/1950. Zob. B. S t a n i s z e w ski, Ksiądz infułat Kazimierz Lagoszjako rządca archidiecezji
wrocławskiej 1951-1956, Wrocław 2000, s. 41,47-48,52-53.
38
· W więzieniu przebywał jeszcze na początku 1955 r.
39
Zob. J. K o n i e c z n y, Ka/mdarium sądownictwa w Kościele gorzowskim (1945-1992),
Gorzów 1992, s. 48.
36
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dów upaństwowionego "Caritas" w Poznaniu i Warszawie). Ksiądzjózef Anczarski
twierdzi jednak, iż drugim kandydatem miał być konsultor z Zielonej Góry- ks.
Kazimierz Michalski (skądinąd znany władzom jako "reakcjonista"). Wydaje
się to jednak mało prawdopodobne. Z kolei zdaniem ks. infułata Mieczysława
Marszalika - obecnego kanclerza kurii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (od
1948 roku związanego z Gorzowem), ewentualnym kontrkandydatem ostatecznie
wybranego proboszcza ze Szczecina, ks. Tadeusza Załuczkowskicgo, był ks. Józef
Michalski - oficjał Sądu Duchownego w Gorzowie. Miał on jednak wystąpić w
tym charakterze tylko wówczas, gdyby władze zażyczyły sobie więcej niż jednego
kandydata na stanowisko wikariusza 40 •
Relację z tego wydarzenia podał, opierając się na przekazie ks. K. Żarnowie
ckiego, ks. bp Paweł Socha:
Ks. Prymas wezwał ks. K. Żarnowieckiego i wręczył mu zalakowany list, zaznaczając,
gdy zdarzy się sytuacja, w której ktoś z księży powie: "Który z obecnych księży ma list
od Prymasa Polski?", wówczas może ten list otworzyć i przeczytać 41 •
że

Pyranie z polecenia prymasa zadał proboszcz i dziekan szczeciński ks. T. Załuczkowski. Decyzją kardynała właśnie jego należało zatwierdzić na stanowisko
wikariusza kapitulnego. Jeszcze w trakcie tego posiedzenia wikariusz ujawnił, iż
odpowiednie pełnomocnictwo zostało mu przekazane, także za pośrednictwem
ks. administratora E. Nowickiego, przez poprzedniego prymasa.
W samym akcie wyboru wikariusza kapitulnego w Gorzowie władze bezpieczeństwa nie brały udziału, skoro zatwierdzono na to stanowisko duchownego
wskazanego przez Prymasa. Przypuszczenic to potwierdził w rozmowie ze mną
ks. infułat Mieczysław Marszalik, który w owym czasie pracował w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie. Usłyszał on wówczas od księży konsultorów
spędzających noc z 26 na 27 stycznia w NSD, iż po sprzeciwie udziału świeckich
w wyborze wikariusza kapitulnego pod groźbą nieważności wyboru w świetle
prawa kanonicznego pracownicy UB wycofali się, a konsultorzy obradowali we
własnym gronic 42 •
Dokonany wybór gwarantował lojalność wobec polityki kardynała S. Wyszyńskiego. Wieloletni pracownik gorzowskiej kurii - ks. ]. Anczarski -w swej
monografii poświęconej lwowskiemu duchowieństwu na terenie diecezji napisał
o ks. T. Załuczkowskim, iż "postawił sobie jako zasadę postępowania: Nic bez
prymasa Wyszyńskiego" 43 . 2 lutego 1951 roku nowy rządca ordynariatu gorzow-

° Ks. W. S y g n a t o w i c z, op. cit., s. 566;

Rozmowa autora artykułu z ks. infułatem
Marszalikiem (4 III 2002).
41
Bp P. S o c h a, op. cit., s. 345, przyp. 29.
42 Rozmowa autora artykułu z ks. infułatem Mieczysławem Marszalikiem (6 II 2003).
43
Ks. J. A n c z a r s k i, Księża lwowscy w rlierezji gorzow.rkiej, (m p s w kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej), s. 236.
4
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skiego poinformował wiernych o przystąpieniu do sprawowania rządów. W liście
pasterskim apelował wówczas o pomoc "w utrzymaniu wśród nas duchajedności
Kościoła dla dobra dusz naszych i pomyślności naszej Ojczyzny" 44 •
Wybór ks. prałata T. Załuczkowskiego był dla władz do przyjęcia. Jak bowiem
sądzono, mimo iż nie był związany z ruchem tzw. księży patriotów, to nie akceptował postępowania księży określanych jako reakcyjnych i przypuszczano więc, że
uda się uczynić z niego narzędzie w realizacji polityki władz komunistycznych. Jak
zauważono początkowo tolerancyjnie traktował "postępowców" oraz wykazywał
skłonność do realizacji porozumienia z 1950 roku 45 •
Mimo że jak wynika z poczynionych ustaleń, Prymas miał wpływ na wybór
przynajmniej jednego wikariusza, to jednak z punktu widzenia prawa kanonicznego, sama ingerencja władz uniemożliwiała oficjalne ich uznanie. Stojąc wszelako
w obliczu schizmy, Prymas S. Wyszyński udzielił im jurysdykcji. W tajemnicy
jednak mianował swoimi wikariuszami generalnymi 46 •
Ksiądz T. Załuczkowski swój urząd pełnił zaledwie rok. Zmarł po krótkiej chorobie 191mego 1952 roku. W tej sytuacji władze kościelne próbowały przeforsować
powierzenie tego stanowiska ks. Teodorowi Benschowi, który miał zostać mianowany biskupem tytularnym dla ordynariatu gorzowskiego47 • Władze państwowe nie
zaakceptowały tej propozycji, a przewodniczący PWRN w rozmowie z kanclerzem
kurii ks. Marianem Kumalą oświadczył, iż żadna nominacja nie zostanie uznana,
a zgoda będzie jedynie na wybór dokonany przez Radę Konsultorów 48 • W tej sytuacji na następcę ks. T. Załuczkowskiego wybrano 15 marca dotychczasowego
dyrektora Niższego Seminarium w Słupsku ks. Zygmunta Szelążka. Kandydaturę
tę już wcześniej także brał pod uwagę ks. administrator E. Nowicki 49 • Dwa miesiące
póiniej prymas udzielił mu pełnych praw biskupa rezydencjalnego 50 •
Miejscowe władze liczyły, iż nowy ordynariusz okaże się bardziej kompromisowy niż jego poprzednik. Szybko jednak okazało się, że nadzieje te są płonne. W
1953 roku oceniano, iż "od czasu kadencji nowego ordynariusza stosunek Kurii do

44
Komunikat dla duchowieństwa i wiernych, 2 11 1951, "Zarządzenia Kurii Gorzowskiej"
(dalej: "ZKG") 1951, nr 1-3, s. l.
45
APS, PWRN w Szczecinie, sygn. 3816 s. 21, "Informacja o działalno~ci Kurii Ordynariatu w Gorzowie Wlkp. na przestrzeni czasu ubiegłego dziesięciolecia". Zob. też. K. K o w a lczy k, Spotkanie z komunizmem. Państwo a Kofciół na Pomonu Zachodnim 1945-1956, "Więź"
1999, nr 9.
46
R. M a re k, op. cit., s. 45, 49-50. Zob. także: Sprawozdanie z rozmowy bp. Z. Choromań
skiego z posłem F. Mazurem 11a temat Kofcioła na Ziemiach Zachodtlich, [w:] Kofciół w PRL, t. l,
s. 286-290.
47
Zgodę papieża na mianowanie pięciu biskupów tytularnych dla ziem zachodnich uzyskał
ks. prymas w czasie swojego pobytu w Rzymie w kwietniu 1951.
48
R. K o z l o w s k l, Admi11istracja kofcielna .. ., s. 317.
49
Ks. W. S y g n a t o w i c z, op. cit., s. 566.
50
Dekret Prymasa Pafski kard. Steja11a Wyszyńskiego, 12 V 1952. "ZKG" 1952, nr 1-6, s. 13.
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obecnej rzeczywistości nie uległ zmianie, a nawet zaostrzył s ię" 51• Z czasem jednak
jego postawa uległa przynajmniej częściowej korekcie. Wyrażała się ona w pewnych
gestach, choć wymuszonych naciskami ze strony władz. Ksiądz Z. Szelążek zgodził
się na zorganizowanie dni skupienia dla "księży pos tępowyc h" w gorzowskim
seminarium duchownym; wyd a ł orędzie w sprawie akcji żniwno-omłotowej oraz
zaakceptował udział działaczy Komisji Duchownych i Świ ec kich Działaczy Katolickich z zebraniach dekanalnych k s ięży w terenie. Oceny dokonane przez szczecińskiego "wyznani owca" potwi e rd zają także ustalenia władz bezpieczeństwa 52 .
Jak można przy puszcza ć, na ko rekt ę postawy wobec komunistów musiało mieć
wpływ uwięzienie księdza Prymasa S. Wyszyńskiego. W ważnych kwestiach ks.
Z. Szelążek był jednak bezkompromi sowy. Dla przykładu kategorycznie sprzeciwił
się propozycji władz podporządkowa nia "Tygodnika Katolickiego" 53 stowarzyszeniu PAX54 . Decyzja ta pocią g nęła za sobą ostateczną likwid acj ę pisma 55 • W roku
1954 zdecydowanie wystąpił w sprawie utrudnień w erygowaniu nowych parafii na
terenie ordynariatu. W opracowanej w grudniu 1955 roku informacji oceniano, iż
ks. ord ynariusz Z. Szelążek, ki e rując się wytycznymi episkopatu, " tworzy pozory,
że c h c iałby uczynić wszystko dla Patistwa Ludowego, lecz z przyczyn od niego
nieza l eż nyc h wiele rzeczy mu się nie udaje" 56 • Władze za rzucały mu świadome
utrudnianie i nierealizowanie zmian personalnych w parafiach w św ietle dekretu
z 9 lutego 1953 roku . Oceniano, i ż był wrogo ustosunkowany do porozumienia z
kwietnia 1950 roku oraz do księży postępowych.

Próby dokonania

rozłamu

w łonie duchowieństwa

Przy okazji tzw. likwidacji stanu tymczasowości administracji apostolskiej na
zie mia ch zachodnich liczono t akże , w kontekście pow sta łej nied awno prorządo
wej Komi sji K s ięży przy ZBoWiD, na pozyskanie pewnej częśc i duchowieństwa
pracuj ącego na ziemiach zach od nich, zazwyczaj gorzej sytuowanego materialnie
ni ż w pozostałej części kraju. 3 1 styczni a 1951 roku wydano uchwałę w sprawie
ul g podatkowych dla duchownyc h pełniących funkcje duszpasterskie na obszarze
Ziem Odzyskanych, na mocy której prezydia powiatowych i miejskich rad narodowych otrzymały prawo obniżania podatków duchownym aż o 75%. Ponadto
w wypadkach "uzasadnionych szczegó lnymi warunkami" zezwolono prezydiom
51

Sikorski, Analiza wyznaniowa mim'la Gorzowa W/kp., "NRHA" 2001, nr 8, s. 264.
IP N, MBP, sygn. 393, sprawm:dania WUBP w Zielonej Górze za X, XI i XII 1953.
51
· Pismo było wydawane w Gorzowie od V 1946 r.
5
' Kilka miesięc y wcześniej PAX przej ą ł krakowski "Tygodnik Powszechny".
55
Zob. ]. S i k o r s ki, Patrioci i rml:tja, "Zie mia Gorzowska" 2001, nr 15, s. 23.
5
" APS, PWRN w Szczecinie, sygn. 3816, "Informacja o dzi a ł a ln ośc i Kurii Ordynariatu w
Gorzo wie Wlkp. na przestrzeni czasu ubieglego dziesięciolecia ".
52
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także

na umarzanie zaległości podatkowych księży z ubiegłych lat. Jednocześnie
opodatkowano duchownych 25% podatkami: dochodowym i gruntowym 57 • Dla
przykładu w niewielkim powiecie skwierzyńskim PPRN na ogólną liczbę siedmiu
proboszczów, trzem- jak motywowano- wyróżniającym się udziałem w "życiu społecznym" oraz "pozytywnym" stosunkiem do ludowej władzy uchwaliło umorzenie
zaległości podatkowych oraz obniżyło podatek dochodowy. Z tej liczby w dwóch
wypadkach wiekowym księżom całkowicie anulowano dotychczasowe zobowiąza
nia, a jednocześnie zastosowano maksymalną 75% ulgę w podatku dochodowym.
W jednym wypadku zwolnienie wynosiło 50% 58 • Co ciekawe, był to duchowny,
którego jeszcze w styczniu oceniono jako negatywnie ustosunkowanego do polityki
rządu, choć formalnie od października 1949 roku był członkiem Powiatowej Rady
Narodowej. Jego postawa moralna zaś pozostawała, w ocenie władz, nazwijmy
to, w sprzeczności ze stanem, do którego należał. Kolejnego radnego w sutannie
pozyskano w październiku 1951 roku. Został nim jeden z wiekowych duchownych
już wymienionych. Nawiasem mówiąc, on także zdaniem władz lokalnych nie miał
nieposzlakowanej opinii. Ostatecznie decyzją PWRN w Zielonej Górze tylko ci
dwaj księża uzyskali wolniznę w wysokości 75% podatku dochodowego.

Reakcje społeczne
Negatywne reakcje społeczne w związku z tzw. likwidacją stanu tymczasowości
miała stłumić zakrojona na szeroką skalę akcja propagandowa. W samym województwie szczecińskim zorganizowano 1500 zebrań i manifestacji antywatykańskich,
na których uchwalano rezolucje popierające posunięcie władz komunistycznych.
Uznano więc, iż nastroje społeczne są dobre i usunięcie administratora apostolskiego nie wywoła niepokojów. W ocenie KW PZPR w Szczecinie dominowały
opinie pozytywne, zaledwie zaś 10% wypowiadających się miało do akcji rządu
stosunek negatywny. Jak słusznie zauważa Kazimierz Kozłowski, należy przypuszczać, iż dane te nie oddają w pełni rzeczywistych nastrojów. Społeczność wiejska
na terenie województwa szczecińskiego, w zdecydowanej większości katolicka,
nie chciała atakować Kościoła 59 •
Episkopat działania władz oceniał jako próbę wywołania schizmy. Biskupi
obawiali się także dalszych aresztowań 60 • Szeregowe duchowieństwo usunięcie
57

Monitor Polski 1951, Nr A-9, poz. 152; Monitor Polski 1951, Nr A-11, poz. 170.
APG, PPRN w Skwierzynie, sygn. WSW 66, "Uchwała Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej wSkwierzynie z dnia 17 IV 1951 r." .
59
K. K o z l o w ski, Między racją stanu ... , s. 289.
6
° Kilka dni przed usunięciem administratorów apostolskich został aresztowany ordynariusz kielecki ks. bp Czesław Kaczmarek. AAN, KC PZPR, sygn. 237N-158, "Informacja nr 7
(63)", 27 I 1951.
58
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administratora przyjęło w większości negatywnie. Krytykowano bezprawną i siłową
ingerencję w sprawy wewnętrzne Kościoła, która destabilizowała administrację
na ziemiach zachodnich . Część księży początkowo nie chciała także uznać nowo
mianowanych rządców. Opinie takie władze bezpieczell.stwa odnotowały m.in. w
Szczecinie, Rzepinie, Głogowie, Pszczewie oraz na terenie powiatów strzeleckiego
i gubińskiego 61 • Z kolei akceptację i poparcie działań władz wyrazili księża z OKK 62 •
Na Ziemi Lubuskiej, w świetle informacji WUBP w Zielonej Górze, pozytywnie
do akcji rządu odniosło się trzech księży dziekanów. Podzieleni w opiniach, jak
wynika ze wstępnego rozpracowania agencyjnego, byli również pracownicy gorzowskiej kurii. Dosrrzeżono również pewną zależność. Ci, którzy zajęli stanowisko
negatywne, byli" w ścisłym kontakcie" z dotychczasowym administratorem, niosąc
mu także pomoc materialną"'·

Bilans
Naruszająca

prawo kanoniczne akcja nazwana przez rząd "likwidacją stanu tymna Ziemiach Zachodnich w postaci administratur aposto lskich" w
rzeczywistości tej tymczasowości nie znosiła. Wręcz przeciwnie, pogłębiła ją i to
na kilkanaście najbliższych lat. Urząd wikariusza kapitulnego ma bowiem znamiona większej tymczasowości niż administratora apostolskiego z prawami biskupa
rezydencjalnego. Powstaje w tym miejscu pytanie o intencje władz. Opieszałość
Watykanu w tej sprawie była przecież dla komunistów znakomitą płaszczyzną
propagandowych ataków. Skrzętnie została ona wykorzystana w nadchodzących
miesiącach 64 . W moim odczuciu jednak rzeczywiste uregulowanie statusu administracji kościelnej ziem zachodnich leżało także w interesie komunistycznych
władz Polski. Utworzenie bowiem na tym obszarze stałych diecezji stanowiłoby
de facto o uznaniu przez Stolicę Apostolską polskiej granicy zachodniej i byłoby
ewidentnym sukcesem polityki międzynarodowej. Całą więc sprawę można
traktować jako pretekst do araków na Watykan, a ewentualne zadośćuczynienie
żądaniom władz polskich nie zmieniłoby oczywiście generalnego kursu polityki
wyznaniowej.
Warykan i Kościół w Polsce, chcąc uchronić się przed schizmą i dalszymi
represjami, nie mogły pozosrać bierne po wydarzeniach z 26 stycznia 1951 roku.
Najpierw ksi,ldz kardynał uznał wybory wikariuszy kapitulnych dokonanych
czasowości

61
IPN, MBl~ sygn. 392, "Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej Górze, l l- 31 I
1951 r." .
2
" K. K o z l o w ski, Między rat)'l stanu .. . , s. 290-291 .
63
IPN, l'vlBP, sygn. 392, "Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej Górze, l VII- 31
VII 1951 r.".
64
A. D u d e k, op. cit., s. 27.
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przecież

z pogwałceniem prawa kanonicznego, później zaś w tajemnicy mianował
ich swoimi wikariuszami generalnymi. W kwietniu Prymas uzyskał prawo nadania
im władzy wymagającej sakry biskupiej 65 . Wówczas także Prymas S. Wyszyński
uzyskał akceptację Piusa XII na mianowanie dla ziem zachodnich i północnych
biskupów rezydencjalnych. Mieli nimi zostać usunięci administratorzy apostolscy. Władze komunistyczne takie rozwiązanie odrzuciły, uważając je za doraźne.
Sakry udzielono im więc potajemnie i dopiero na fali popaździernikowej odwilży
mogli objąć rządy w ordynariatach. Dla Gorzowa został przeznaczony ks. dr Teodor Bensch -w roku 195 l usunięty z Olsztyna. Administrator gorzowski- ks. dr
E. Nowicki- został biskupem w Gdańsku. W dalszym ciągu byli oni jednak wikariuszami generalnymi Prymasa.
Wydarzenia z końca stycznia 195 l roku wpłynęły jednak w pewnym stopniu
na ugruntowanie struktur Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych. Progres
nastąpił w statusie prawnym na najniższym poziomie administracji kościelnej. Do
195 l roku na ziemiach zachodnich i północnych w zasadzie nie erygowano nowych
parafii 66 • W administracji gorzowskiej problem rozwiązano poprzez uruchamianie
poewangelickich świątyń i kanoniczne erygowanie ich do istniejących już parafii katolickich. Jednymi i drugimi z formalnego punktu widzenia kierowali nie
proboszczowie, a tymczasowi administratorzy. Po 26 stycznia 195 l roku Prymas
S. Wyszyński wydał dwa dekrety, które tę sytuację zmieniały. 3 marca wikariusze zostali upoważnieni do ogłoszenia wakansu beneficjów proboszczowskich w
parafiach, których proboszczowie przebywali poza granicami Polski ponad rok,
co umożliwiło mianowanie dla nich stałych proboszczów, dekret z 11 maja zaś
uprawnił wikariuszy do erygowania nowych parafii. Ordynariusz gorzowski dokonał
nominacji stałych proboszczów w połowie kwietnia. W ciągu następnych kilku
miesięcy powołał do życia 132 parafie 67•
Status Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych Polski był jednak w
dalszym ciągu tymczasowy. Dopiero w 1967 roku powrócono do stanu z lat 40., z
tą jednak różnicą, iż na czele administratur apostolskich stali administratorzy apostolscy- biskupi. Zasięg ich jurysdykcji nie pokrywał się jednak w dalszym ciągu z
jedną jednostką kościelną, a dla przykładu bp Wilhelm Pluta był administratorem
północnej części archidiecezji wrocławskiej, części diecezji berlińskiej i prałatury
pilskiej. Formalnie administratorzy apostolscy byli "do dyspozycji Stolicy Apostoł-

65

J. K o n i e c z n y, op. cit., s. 48.

stanowi tu administracja gdańska, która w całości znajdowała się na obszarze
Polskiego i cała była podporządkowana polskiej hierarchii. Z kolei w rozległej prowincji
gorzowskiej administrator apostolski erygował zaledwie 7 parafii.
67
Kanonicztra erekcja parafii, "ZKG" 1951, nr 7-12, s. 220-226; M. C h orzę p a, Rozw6j
organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, "Nasza Przeszłość" 1965, t. 22,
s. 133; R. M arek, op. cit., s. SO-S l, 54-SS.
66
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skiej" i sprawowali pieczę nad katolikami zamieszkującymi obszar znajdujący się
pod polską administracją w efekcie postanowień konferencji w Poczdamie68 •
Ostateczne rozwiązanie problemu nastąpiło dopiero po podpisaniu układu o
podstawach normalizacji wzajemnych stosunków Polski i Republiki Federalnej
Niemiec w grudniu 1970 roku. Na jego ratyfikację przez Bundestag trzeba było
jednak czekać aż do połowy 1972 roku. Po tym fakcie Paweł VI bullą Episcoporum
Poloniae coetus ogłosił decyzję o kanonicznej regulacji sytuacji Kościoła na ziemiach
przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Dotychczasowe administratury
podniesiono do rangi diecezji i mianowano dla nich biskupów ordynariuszy. Z
dawnej administracji gorzowskiej utworzono trzy diecezje: gorzowską, szczeciń
sko-kamieńską oraz koszalińsko-kołobrzeską.

Juliusz Sikorski
DIE VERSUCHE DER KOMMUNISTISCHEN BEHORDE UM DIE KASSATlON
DES VORLAUFIGEN CHARAKTERS DER KIRCHLICHEN ADMINISTRATION
AUF DEN WESTLICHEN UND NOROLICHEN GEBIETEN, MIT BESONDEREM
HINSICHT AUF DIE ORDINARIAT IN GORZÓW WIELKOPOLSKI (LANDSERG)
Zusammenfassung
Oie Grenzverschiebung Polens im Ja h re 1945 brach t<:: mit sicheineRei he von Konsequenzen.
Au f den westlich-nordlichen Gebieten folgte fast vollige Volkerwechsel. Die demografischen
Wandlungen bedeuteten iibrigens Wechsel der Konfession. Friiher herrschte hier Protestantismus, jetzt Katholizismus. Oiese Tatsache zwang die Reorganisation der Verwaltungsstrukturen
in nerhalb der Kirche. Die Situarion waraber sehr kompliziert.
N ach dem En de der Potsdamer Konferenz, infolge derer Polen die vor!aufige Kompetenz
i:1ber das Gebiet iistlich von der Oder bekam, der polnische Primas, Kardinal August Hlond
wollre hier so schnell wie maglich neue Strukturen der katholischcn Kirche bauen. Man begann mit dem Versuch, von der deutschen Kirchenadministration die Jurisdiktion iiber ihre
ehemalig<:: Domane zu bekommen . Am 15. August 1945 Kardinal A. Hlond erlas Dekrete, die
die Stellen Jer fiinf papst!ichen Administratoren mit Bischofsrecht kreierte. Der erste sollte
sein Amt in Guańsk ft.ihren . Dann folgren die Amter in Olsztyn, in Opole, in Wrocław und in
Gorzów Wielkopolski.
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W HOŁDZIE BIERUTOWI.
OBCHODY 60-LECIA URODZIN
BOLESŁAWA BIERUTA W SPORCIE POLSKIM

port, jako zjawisko masowe, zawsze budził zainteresowanie nie tylko kibiców,
ale także różnych ugrupowań politycznych widzących weń wdzięczne pole do
uprawiania własnej propagandy politycznej. Stąd politycy różnych opcji i ideologii
zawsze bardzo chętnie pokazywali się i fotografowali ze znanymi sportowcami,
widząc w tym znakomitą okazję do podniesienia swojej popularności i zyskania
poklasku u swych potencjalnych wyborców. Jednak najmocniej sport do celów
politycznych wykorzystywały systemy totalitarne: faszyści i komuniści. Dbałość o
tężyznę fizyczną oba systemy podniosły do rangi jednej z zasad polityki państwa,
imprezy sportowe zaś uzyskały mocną oprawę ideologiczną i propagandową. W taki
sposób traktowano także kulturę fizyczną w PRL. Liczne obiekty sportowe nosiły
imiona komunistycznych bohaterów, a wiele imprez sportowych było związanych
z rocznicami nowych świąt państwowych, jak l maja, 22 lipca l, 12 paidziernika 2
czy 7 listopada3 . Nazwiskami znanych sportowców bardzo chętnie posługiwano
się podczas licznych wieców, apeli czy manifestacji. Przykładem może być akcja
organizowania protestów przeciwko utworzeniu sił zbrojnych RFN, nazywanych w
dokumentach propagandowych Wehrmachtem, nazwą budzącą w Polsce szczególnie złe skojarzenia. Do protestu w tej sprawie angażowano znanych i popularnych
sportowców, którzy mieli zabierać głos w reżyserowanej "dyskusji" i odczytywać
teksty apeli. W styczniu 1952 roku do takiego protestu użyto kadry bokserskiej
zgrupowanej na obozie we Wrzeszczu. Zawodnicy "wypowiadali się" wedługprzy
gotowanego scenariusza; jeden z nich, Murawski-zawodnik lubelskiej "Gwardii"
i mistrz Spartakiady w wadze muszej -oświadczył:

S

My sportowcy Polski Ludowej, solidaryzujemy się z milionami postępowych sportowców całego świata. Potępiamy zbrodniczą politykę imperialistów amerykańskich i
wzmożonym wysiłkiem walczyć będziemy o zachowanie pokoju 4 •
1
Rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN w PRL była oficjalnym świętem państwowym
obchodzonym niezwykle uroczyście.
1
Data bitwy I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki pod Lenino.
3
Rocznica wybuchu rewolucji październikowej .
4
Sportowcy polscy protestują przeciwko planom tworzenia nowego Wehnnachtu, "Przegląd
Sportowy" 17 I 1952.
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Rezolucję

uczestników obozu odczytał olimpijczyk, a wkrótce także i mistrz
olimpijski, Zygmunt Chychła. W rezolucji tej zgromadzeni pięściarze i ich trenerzy
apelowali:
Trenerzy, instruktorzy i czołowi sportowcy Polski Ludowej przyrzekają w pełni poczucia siły i niezwyciężonej potęgi obozu pokoju, że na knowania i prowokacje imperialistów
odpowiedzą wzmożonym, codziennym wysiłkiem, zarówno w swej pracy zawodowej, jak i
pracy na polu sportowym. Jesteśmy pewni -czytamy w rezolucji -że w oparciu o światowy
obóz pokoju, na czele którego stoi niezwyciężony Związek Radziecki i jego wódz, Wielki
Chorąży Pokoju Józef Stalin- zwyciężymy w naszej walce o pokó{

Podobnie wykorzystano zawodników przebywających na międzynarodowym
obozie narciarskim w Zakopanem do propagandowych obchodów lO-lecia powstania PPR\ najpierw wszyscy uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Lenina w
Poroninie, a potem podczas uroczystej akademii sportowcy kadry podejmowali
zobowiązania dla uczczenia 10. rocznicy PPR: przykładowo Stanisław Marusarz 7
zobowiązał się wyszkolić czterech juniorów (skoczków) i zająć się budową kilku
skoczni narciarskich, Stefan Dziedzic 8 - wyszkolić dodatkowo w zjazdach dziesięciu
juniorów, Barbara Grocholska 9 - poświęcić dziesięć godzin miesięcznie na treningi
narciarskie słuchaczek szkoły przemysłu drzewnego. Inni zawodnicy i trenerzy podejmowali podobne zobowiązania, co skrupulatnie odnotowała prasa. Równie chętnie
wykorzystano sportowców do propagandowej "dyskusji" nad projektem Konstytucji
PRL. Z entuzjazmem wypowiadali się na jej temat m.in. Helena Rakoczy, mistrzyni świata w gimnastyce, Krystyna Hajec, siatkarka medalistka mistrzostw świata i
Europy oraz student III roku WSWF we Wrocławiu Julian Jonkisz 10 •
Z wielką pompą obchodzono w Polsce 60. rocznicę urodzin Bolesława Bieruta
(18 kwietnia), przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947,
prezydenta komunistycznej Polski w latach 194 7-1952, sekretarza generalnego
PPR, a następnie przewodniczącego PZPR, tytułowanego w licznych czołobitnych
listach, gazetach i dokumentach "Wiernym Uczniem Nieśmiertelnego Stalina". Z
tej okazji imię Bolesława Bieruta nadano Uniwersytetowi Wrocławskiemu, Hucie
Częstochowa, Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Wydano tom Wiersze
o Bolesławie Bierucie, w którym zamieszczono utwory autorstwa Jerzego Ficowskiego, Anny Kamieńskiej, Artura Międzyrzeckiego, Antoniego Słonimskiego,
5

Ibidem.
Narciarze 5 narodów u stóp pomnika Włodzimierza lljicza Lenina. Zawodnicy kadry narodowej
s/dadajq zobowiqzania na czdć 10 rocznicy PPR, "Przegląd Sportowy" 21 I 1952.
6

7
Stanisław Marusarz, narciarz, czterokrotny olimpijczyk, medalista mistrzostw świata i
25-krotny mistrz Polski.
8
Stefan Dziedzic, narciarz, dwukrotny olimpijczyk, 6-krotny mistrz Polski, potem trener
i sędzia.
9
Barbara Grocholska, narciarka, dwukrotna olimpijka, 24-krotna mistrzyni Polski.
10
Głosy w dyskuJji nad Projektem Konsty/u{ji, "Przegląd Sportowy" 31 I 1952.
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Adama Ważyka, Wiktora Woroszylskiego. Podejmowano także liczne zobowią
zania produkcyjne. Akcję zobowiązań z okazji 60. rocznicy urodzin prezydenta
zainicjowano we wrocławskim Pafawagu, ale wkrótce swym zasięgiem objęła ona
cały kraj i różne środowiska zawodowe, nie tylko związane z produkcją. W tak
szeroko prowadzonej kampanii nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli
środowiska kultury fizycznej, a zwłaszcza sportowców. Ich zobowiązania można
podzielić na dwie grupy: część dotyczyła nie tyle ich działal!lości sportowej, ile
pracy zawodowej, ale w informacjach prasowych, podkreślano, że są oni sportowcami, druga grupa dotyczyła zobowiązań czysto sportowych. Przykładowo w
początku lutego "Przegląd Sportowy" doniósł o przedsięwzięciach łódzkich fabryk, których załogi postanowiły czynem uczcić 60. rocznicę urodzin prezydenta
B. Bieruta: w zakładach włókienniczych organizowano brygady sportowe, tzn.
składające się z samych sportowców, które zobowiązywały się do zwiększenia
produkcji ponad plan przeciętnie o 5% oraz zdobycia do dnia urodzin prezydenta
wszystkich norm na odznakę SPO (Sprawny do Pracy i Obrony). Podobnie deklarowali sportowcy-włókiennicy z Pabianic, uzasadniając następująco motywy swej
decyzji: "Przez podniesienie swej sprawności fizycznej będziemy mogli lepiej
służyć sprawie realizacji planu i wielkiemu dziełu obrony pokoju i Ojczyzny pod
Twoim ukochany Obywatelu Prezydencie przewodem" 11 • Podobne zobowiązania
podejmowali sportowcy z Zakładów im. l Stalina w Poznaniu (dawny i obecny
Cegielski). Oprócz deklaracji podniesienia wydajności pracy ze 125 do 140% (a
niektóre brygady do 146, a nawet 150% ), deklarowano zdobycie 1500 odznak SPO,
a także prace przy remoncie stadionu, przystani i sprzętu sportowego 12 • Czysto
sportowymi zobowiązaniami postanowili uczcić rocznicę urodzin prezydenta lekkoatleci. Cytowany już "Przegląd Sportowy" doniósł, że "zetempowiec Korban
zobowiązał się pobić rekord Polski na 1000 m", lekkoatleta Mieczysław Łomowski
(olimpijczyk z 1948 roku) zobowiązał się jeszcze przed igrzyskami w Helsinkach
osiągnąć w pchnięciu kulą wynik 15,80 m (jego rekord życiowy, uzyskany w latach
późniejszych, to 16,25 m), a Żukowska, Kubera, Szwargot, Olesiński, Pogorzelski
i Krzyszkowiak pobić rekordy Wojska Polskiego w swoich konkurencjach 13 • Część
klubów przyfabrycznych w ramach akcji łączności miasta ze wsią zobowiązywała się
do opieki nad Ludowymi Zespołami Sportowymi 14 • Także krakowscy sportowcy
Lepszymi wynikami w sporcie i pracy zobowiązujemy się uczci{ 60-lecie Prezydenta Bieruta,
Sportowy" 10 II 1952.
12
/bidem.
13
/bidem, Roman Korban, lekkoatleta, był uczestnikiem Igrzysk Ollmpijskich w Helsinkach
w 1952 r., zmarły niedawno Zdzisław Krzyszkowiak był późniejszym dwukrotnym mistrzem
Europy i złotym medalistą olimpijskim z Rzymu.
14
Szerzej na ten temat: M. Ord y ł o w s ki, Ruch łączności fabryk ze wsią na Dolnym Śląsku
jako element stalinizacji frodowiska wiejskiego, [w:] W kręgu historii i politologii. Księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002, s. 494-505.
11
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uczcili rocznicę urodzin prezydenta licznymi zobowiązaniami; 9 marca 1952 roku
w Kombinacie Nowa Huta zorganizowano cztery sportowe brygady produkcyjne
pracujące pod hasłem "Pierwsi w pracy- pierwsi w sporcie", ponadto zawodnicy
zrzeszeni w krakowskim klubie KS Włókniarz, KS Stał z Chrzanowa i Chełmka
postanowili do dnia urodzin prezydenta zdobyć ponad plan 1130 odznak SPO.
Zobowiązano się także do prac społecznych przy rozbudowie stadionów (KS Stał
w ChorzowieiKS Unia przy Fabryce Kłuczewskiej). Sportowcy z KS Spójnia przy
Zakładach Uprawy Tytoniu w Czyżynach uczcili urodziny prezydenta, wykonując
220,4% normy 15 •
Wraz ze zbliżaniem się 18 kwietnia- rocznicy urodzin B. Bieruta- liczba
deklaracji ławinowo rosła: 17 marca "Przegląd Sportowy" poinformował czytelników, że podczas pływackich mistrzostw okręgu w Krakowie zawodnik "Gwardii"
Ciężki ustanowił nowy rekord okręgu na 200m stylem dowolnym i w ten sposób
wykonał swoje zobowiązanie uczczenia 60. rocznicy urodzin prezydenta i święta
l maja 16 , w województwie krakowskim w ciągu tylko 10 dni powstały 43 nowe
brygady sportowe, których członkowie zobowiązywali się podnosić normy średnio
o 10-15%. Bardzo często deklarowano zdobywanie odznak SPO, których liczby
rosły w dziesiątki tysięcy, budowę łub remont obiektów sportowych- stadionów,
boisk, strzelnic, torów przeszkód. Członkowie LZS często deklarowali prace
na rzecz swojego środowiska, jak np. budowę ogrodzenia szkolnego łub boiska.
W Bydgoszczy wioślarze tamtejszej "Stali" ustami akademickiego wicemistrza
świata (i wkrótce olimpijczyka) wioślarza Jana Świątkowskiego zadeklarowali
uporządkowanie terenu wokół przystani, oczyszczenie basenu, naprawę sprzętu,
a także zdobycie co najmniej dwóch tytułów mistrzowskich. Zainspirowany przez
zawodników jeden z działaczy okręgowych postanowił poświęcić swój urlop na
zorganizowanie siedmiu kół sportowych w województwie ołsztyńskim 17 • Wśród
sporrowców deklarujących miłość i przywiązanie do prezydenta nie zabrakło także
uczelni wychowania fizycznego . Przykład dała warszawska AWF, której pracownicy
i studenci na masowym wiecu 13 marca 1952 roku zadeklarowali:
Pracownicy administracji i terenowi przepracują 1462 roboczogodziny; Grupy zetempowskie studenckie 1207 roboczogodzin, Biblioteka wykona dwie wystawy, Zakład
Dydaktyki wykona trzy tłumaczenia autorów radzieckich, Zakład Teorii Wychowania
Fizycznego przebada 3000 młodzieży szkół specjalnych. Dział Tar1ców opracuje polskie
mianownictwo do narodowych tańców. Dział Fizjologii przygotuje zestawy do badań i
wyszkoli 2 lekarzy. Działy praktyczne zadeklarowały prace z dziedziny sportowej, a więc
15
Lepsz ymi wynikami w Jponie i prary zobowiązujemy się uczcit 60-lecie Prezydenta Biemla i
Święto l Ma/a, "Przegląd Sportowy" 10 III 1952.
16
Ciężki wykonałzobowiqzanie dla u= enia rocznicy urodzin Prezydenta B. Biemta, "Przegląd
Sportowy" 17 III 1952.
17
Dla u=enia urodzin Prezydenta i 110 czefć l Maja dalsze zobowiqzania sportowców miast i
wsi, "Przegląd Sportowy" 20 III 1952.
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tablice, wykresy, konserwacje i przygotowanie sprzętu, opracowanie terminologii i systematyki ćwiczeń. Dział Pływania i Sportów Wodnych -przeprowadzi dodatkowe konsultacje
dla studentów i naukę pływania pracowników. Trenerzy adiunkt Bogajewski i Jan Pudło
podjęli zobowiązania indywidualne 1R.

Podobne zobowiązania podjęły i inne uczelnie; studenci wrocławskiej WSWF
postanowili pomóc pracownikom Pafawagu w zdobyciu zadeklarowanych 2500
odznak SPO, oraz w ramach współpracy miasta ze wsią pomóc pracownikom
podwrocławskich PGR w zdobyciu tych odznak. Zarząd Środowiskowy AZS w
Lublinie nawiązać ściślejszy kontakt z młodzieżą z LZS. Znany wrocławski pływak
Marek Petrusewicz, wielokrotny mistrz Polski, a później olimpijczyk i wicemistrz
Europy, z okazji 60. rocznicy urodzin prezydenta B. Bieruta zobowiązał się ustanowić cztery rekordy Polski na 100 i 200m żabką i motylkiem. Inny zawodnik
- wicemistrz Śląska w boksie Skowron- połączył zobowiązania produkcyjne ze
sportowymi i nie tylko zobowiązał się podnieść swą normę produkcyjną do 190%,
ale jeszcze obiecał wykonać uchwyty do umocowania przyrządów do ćwiczeń w
bokserskiej sali treningowej 19• Także środowisko akademickie Poznania postanowiło uczcić 60. rocznicę urodzin prezydenta. Akcję zainicjowali studenci Wyższej
Szkoły Ekonomicznej, którzy 25 lutego na zebraniu poświęconym dyskusji nad
projektem Konstytucji postanowili uczcić urodziny prezydenta i święto l maja
budową stadionu dla AZS. Studenci WSE zadeklarowali przepracowanie czterech
godzin przez każdego z nich przy budowie stadionu. Do ich inicjatywy dołączyła
większość poznańskich uczelni, którzy do 21 marca zadeklarowali przepracowanie
33 600 roboczogodzin 20 .
Jak pisała prasa "zapał, pilność i entuzjazm" jakie towarzyszyły podejmowaniu
zobowiązań powodowały, że wiele z nich wykonano na długo przed zadeklarowanym terminem; tak było w Spółdzielni Pracy "Precyzja", gdzie młodzież koła
sportowego "Spójnia" w 18 dni po podjęciu zobowiązania wykonała je na sumę
120 000 zł, przy czym wielu z nich normy przekraczało o 40 i więcej procent.
Podobne efekty osiągnęli sportowcy z brygad produkcyjnych w Krakowskiej Wytwórni Papierosów, którzy uczcili 60-lecie prezydenta, produkując dodatkowo w
ciągu 14 dni 3 660 000 sztuk papierosów o wartości 484 000 zF 1• Podejmowanym
zobowiązaniom często towarzyszyły listy kierowane do B. Bieruta. Zawierały one
zazwyczaj deklarację miłości i szacunku, jaki nadawcy żywili do Prezydenta, a na-

18

/bidem.
Nasi korespondenci meldują o podjętych zobowiązaniach, "Przegląd Sportowy" 20 III 1952.
20
Wielki stadion zbudują studenci Poznmria w odpowiedzi na apel Pafawagu, "Przegląd Spor19

towy" 27 III 1952. Realizację tych zobowiązań relacjonował na bieżąco
np. 7 IV 1952 w artykule Studenci Poznania nie rzucają sł6w na wiatr.
21

"Przegląd

Sportowy" ,

Sportowcy dla uczczenia urodzin Prezydenta. Zapal i entuzjazm towarzyszą realizacji zobo-

wiązań, "Przegląd

Sportowy" 3 IV 1952.
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stępnie

konkretne zobowiązania. Przykładem jest list skierowany przez członków
Ludowego Zespołu Sportowego gromady Piski z województwa warszawskiego. W
liście tym młodzi wiejscy sportowcy napisali:

My członkowie LZS gromady Piski, zgromadzeni na walnym zebraniu w dniu 22
marca 1952 r. znając wielki Twój wkład w budowę Polski Socjalistycznej zasyłamy Ci od
sportowców naszej wsi najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy w walce o utrwalenie
pokoju na świecie i w budowie socjalizmu w Polsce. Dla uczczenia Twego Święta zobowiązujemy się: podnieść tężyznę fizyczną na terenie naszej gromady, zbudować boiska do
siatkówki i boiska do szczypiorniaka, co da w sumie 150 roboczogodzin, wykończyć rozpoczętą budowę parkanu przy szkole podstawowej w Piskach, posadzić 15 drzewek, co da w
sumie 50 roboczogodzin. Całe nasze zobowiązanie przyniesie około 700 zł oszczędności.
Skromne nasze prace uważamy za odpowiedź na agresywne plany imperialistów, którzy
dopuszczają się używania broni bakteriologicznej w Korei. Niech żyje Bolesław Bierut,
przyjaciel i Wychowawca mlodzieży! 22

Realizacji zobowiązań towarzyszyły często wiernopoddańcze deklaracje miło
B. Bierutowi, jak np. opublikowane w "Trybunie Ludu" oświadczenie
brygadzistki z Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego zaczynające się
od słów "Miłość do towarzysza Bieruta dodała nam siły" 2 · • Urodziny prezydenta
niektóre instytucje sportowe postanowiły uczcić organizacją specjalnych zawodów sportowych. Do nich należała Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego
w Katowicach, która dla uczenia urodzin prezydenta zorganizowała 7 kwietnia
1952 roku w Szczyrku Wojewódzkie Mistrzostwa Narciarskie szkół zawodowych,
w których uczestniczyło czterdzieścioro uczniów. W programie znajdowały się
takie konkurencje, jak biegi na dystansie od 8 do 12 km, skoki, slalom i slalom
gigant. Ponadro ten sam DOSZ urodziny prezydenta uczcił innymi imprezami
- mistrzosrwami bokserskimi szkół zawodowych z udziałem stu zawodników
oraz turniejami szachowymi. W tych osramich w eliminacjach uczesmiczyło 3000
osób, w samych zaś mistrzostwach - sto 24 . W podobny sposób postąpił Miejski
Komitet Kultury Fizycznej w Rudzie Śląskiej, urZ<ldzając z okazji 60. rocznicy
urodzin prezydenta Bieruta masowe zawody gimnastyczne z udziałem 143 uczniów. Magnesem przyciągającym młodzież był pokaz umiejętności reprezentanta
Polski Szlosarka 25 • Podobnie urodziny prezydenta uczcili wielkopolscy pingpongiści, którzy specjalnie z tej okazji zorganizowali w Obornikach Wielkopolskich
wielki turniej tenisa stołowego par deblowych "z udziałem największych rakiet
Wielkopolski" 26 • Realizacja zobowiązań przed zadeklarowanym terminem budziła entuzjazm prasy i miała zachęcać do naśladownictwa. Takim przykładem był
ści składane

1

22

lbidem.

23

Milolć do

24

towarzysza Biemta dodała 11am siły, "Trybuna Ludu" 8 IV 2003.
Mistrzostwa ucz1ti6w szkół zawodowych, "Trybuna Robotnicza" 4 IV 1952.

25

Realizują zobowiązania,

26

Tumie) tenisowy w Obomikach, "Gazeta Poznańska" 28 IV 1952.

"Trybuna Robotnicza" 9 IV 1952.
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Górny z Poznania, rajdowiec motocyklowy i pracownik Zakładów PrzeMetalowego im. Józefa Stalina w Poznaniu (Cegielski), który już 14 marca
wykonał plan 6-łetni, a dla uczczenia urodzin prezydenta Bieruta postanowił do
30 czerwca wykonać swój jednoroczny plan produkcyjny. Zarówno prasa lokalna,
jak i sportowa szeroko opisywały sylwetkę tego bohatera, podkreślając, że jest on
czynnymsportowcem (był motocyklowym wicemistrzem kraju i mistrzem okręgu
poznańskiego) 27 • Zobowiązania dedykowane prezydentowi z okazji urodzin wykonało przed terminem wiele klubów i organizacji sportowych, których listy prasa nie
tylko sportowa skrupulatnie odnotowywała. "Trybuna Ludu" wprowadziła nawet
specjalną rubrykę "Listy do towarzysza Bieruta z meldunkami o zobowiązaniach
i pozdrowieniami z okazji 60-lecia jego urodzin", w której od końca marca 1952
roku zamieszczano codziennie wykazy organizacji i instytucji, które przed terminem wykonały zobowiązania i składały meldunki o tym wraz z gorącymi życze
niami. Na listach tych znajduje się także wiele organizacji sportowych i uczelni, z
uczelniami wychowania fizycznego włącznie. Właściwie każda sytuacja mogła się
stać pretekstem do podejmowania zobowiązań i wysyłania czołobitnych listów.
Przykładem może być zjazd słuchaczy Państwowego Wyższego Kursu Nauczycieli
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dla jego uczestników, w ramach zajęć,
zorganizowano specjalną, uroczystą akademię z okazji 60. rocznicy urodzin prezydenta, na której uchwalono wiele zobowiązań i wysłano do Belwederu specjalny
list, w którym czytamy:
mysłu

Obywatelu Prezydencie! My uczestnicy Wyższego Kursu Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zebrani na uroczystej akademii poświęconej rocznicy
Twych urodzin, przesyłamy Ci moc najserdeczniejszych pozdrowień i życzeń dalszej,
owocnej pracy dla dobra Polski Ludowej, dla dobra szerokich mas ludu pracującego miast
i wsi. Podążając za wielkimi osiągnięciami klasy robotniczej w najważniejszych gałęziach
produkcji, my, jako nauczyciele wychowania fizycznego Polski Ludowej włączamy się
do wspólnego dzieła i podejmujemy zobowiązania w celu uczczenia tej wielkiej rocznicy.
Przez realizację tych zobowiązań uczcimy jednocześnie l-Majowe Święto Pracy, święto
solidarności mas pracujących całego świata. Wyrażamy naszą gotowość do walki o utrzymanie
pokoju na świecie, o lepszy byt i szczęśliwą przyszłość powierzonej nam dziatwy szkolnej.
Potępiamy ludobójcze metody agresorów amerykańskich i wierzymy, że siły pokoju ze
Związkiem Radzieckim na czele pokrzyżują ciemne machinacje zachodnich agresorów i
poprowadzą ludzkość w lepsze jutro ku socjalizmowi.

W liście tym nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązali się także do
wybudowania boiska do siatkówki i koszykówki na terenie ośrodka, podniesienia
wyników w nauce, złożenia egzaminów sędziowskich w lekkoatletyce i grach

27
Sylwetki wielkopolskich sportowców. Stanisław Górny mówi: Uprawianie sportu pomogło mi
przedlenninowo wykona! Plan 6-letni, "Gazeta Poznańska" l IV 1952. Pierwszy sportowiec w Polsce
wykonał zadania Planu 6-letniego, "Przegląd Sportowy" 10 IV 1952.
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wyjazdów do PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych z ekipą
w ramach akcji łączności miasta ze wsią 2 K.
Na krótko przed samym dniem urodzin B. Bieruta w całym kraju zaciągano
tzw. warty bierutowskie pod hasłem "Zaciąganiem wart na cześć Prezydenta
Bieruta wyrażamy raz jeszcze miłość i przywiązanie do ukochanego Pierwszego
Obywatela naszej Ludowej Ojczyzny". Uczestnicy wart zainicjowanych przez
załogę Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi
deklarowali przekraczanie obowiązujących norm produkcyjnych o kilkadziesiąt
procent, podniesienie jakości produkcji itp. 29 Naturalnie i w tej inicjatywie nie
mogło zabraknąć przedstawicieli środowiska sportowego. Szczególnie silnie prasa
eksponowała zobowiązania sportowców pracujących w zakładach produkcyjnych,
jak chociażby w Zakładach Przemysłu Metalowego im. J. Stalina (Cegielski). Jak
doniosła prasa- sportowcy-metalowcy zobowiązywali się, pełniąc warty, podnosić
stale swoją wydajność. Członek jednej z nich oświadczył:

sportowych, a

także

artystyczno-sportową

My sportowcy odczuwamy szczególnie opiekę Prezydenta Bieruta, który jest naszym
największym przyjacielem. Dzięki jego długoletniej walce o lepszą przyszłość mas pracujących-

my robotnicy-sportowcy możemy dziś uprawiać wszelkie dyscypliny sportowe w
najkorzys tniejszych dla nas warunkach. Naszą więc wdzięczność wykażemy tym, że nie
tylko w okresie obecnym podwyższymy naszą wydajność, lecz ciągle pracować będziemy
nad udoskonaleniem naszej pracy dla dobra ukochanej Ludowej Ojczyzny30 .

Bardzo szczegółowo prasa relacjonowała realizację innego "bierutowskiego",
dla środowiska akademickiego Poznania, zobowiązania budowy stadionu
AZS. Zgodnie ze zobowiązaniem stadion miał zostać oddany do użytku w poło
wie maja 1952 roku, a że była to budowa prestiżowa do pracy nad jej realizacją
zmobilizowano studentów ze wszystkich poznańskich uczelni, budowę opisywał
zaś specjalny wysłannik "Przeglądu Sportowego" znany dziennikarz sportowy
Bohdan Tuszy!'iski 3 1• Bardzo charakterystyczna była też frazeologia stosowana
wówczas, czego przykładem jest np. znamienny tytuł z "Gazety Poznańskiej":
"Cenne zobowiązania mas pracujących naszego województwa dowodem wielkiej
miłości narodu polskiego do ukochanego Wodza i Nauczyciela Tow. Bolesława
ważnego

28
Nauczyciele wychowania fizy cznego włączają się do wspdlnego dzieła, "Przegląd Sportowy"
10 IV 1952.
29
Masy pramjqa Polski zadqgając warty produktyjne manifestują swq milość i przywiqzanie do
Towarzysza Bieruta, "Trybuna Robotnicza" 15 IV 1952.
10
· Sportowty ZS Stal zaciqgnęli "Warty Bierutowskie", " Przegląd Sportowy" 18 IV 1952. W
wartach uczestniczyli zawodnicy różnych dyscyplin sportowych; jak podała gazeta wśród nich
był wspomniany już Stanisław Górny, szermierze Jan Nowak i Seweryn Kukiełka, pilkarze
Stanisław Preis i Mieczysław Fercz.
31
B. T u s z y ń s ki, Meldujemy Ci Towarzyszu Prezydencie: Na f 5 maja stadion będzie gotowy,
"Przegląd Sportowy" 18 IV 1952.
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Bieruta" 32 • Okazją do zameldowania o wykonaniu zobowiązań i udokumentowania
swego przywiązania do prezydenta był sam dzień jego urodzin. Cała polska prasa
zamieściła wówczas fotografie jubilata, teksty licznych depesz od przywódców
bratnich partii z Wielkim Chorążym pokoju Józefem Stalinem na czele, a także listy
i życzenia od ludzi z całej Polski. W wigilię urodzin B. Bieruta prasa przedrukowała
list- zobowiązanie znanego poety Juliana Tuwima, który napisał następująco:
Dostojny Obywatelu Prezydencie! Dla uczczenia 60. rocznicy Waszych urodzin zoboprzed l maja przekład poematu Mikołaja Niekrasowa Komu się na
Rusi dobrze dzieje i oddać wydawnictwu gotowy maszynopis. [... ]Z myślą zaś o Bolesławie
Bierucie, chłopcu wiejskim sprzed łat pięćdziesięciu, który tak bardzo garnął się do książ~k
i promieni wiedzy - i z myślą o dzisiejszym Bolesławie Bierucie, Prezydencie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej i Przewodniczącym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
który bezustanną opieką otacza oświatę ludu -zobowiązuję się, z miłości i czci dla nich
obydwu l) dostarczyć do końca br. urządzenia pracowni naukowej przy szkole podstawowej
w Inowłodzu n/Piłicą (pow. Rawa Mazowiecka) 33 •
wiązuję się dokończyć

Podobny list skierowali niektórzy sportowcy polscy, np. polscy pływacy
na wspólnym obozie treningowym w Moskwie 34 informując, że
dwaj z nich -Gotfryd Gremlowski i Marek Petrusewicz- w dniu prezydenckich
urodzin, czcząc jego rocznicę, ustanowili nowe rekordy Polski35 • W dniu urodzin
B. Bieruta wszystkie gazety, w tym także "Przegląd Sportowy", zamieściły wielkie
fotografie prezydenta i artykuły okolicznościowe 36 • Rocznica zbiegła się w czasie z
spotkaniem najlepszych sportowców- zwycięzców plebiscytu ogłoszonego przez
gazetę. Stąd też spotkanie rozpoczęto życzeniami dla dostojnego jubilata, naczelny
zaś "Przeglądu" Edward Strzelecki
przebywający

na wstępie, imieniem aktywu sportowego i wszystkich zebranych
dla Prezydenta Bolesława Bieruta z okazji 60 rocznicy Jego urodzin.
Zebrani gorącą i serdeczną owacją wyrazili swe życzenia dla Drogiego Solenizanta długo
skandując Bierut, Bierut, Bierut.
[... ]

wyrażając

najgorętsze życzenia

Po odebraniu nagród wyróżnieni sportowcy dzielili się swymi wrażeniami
sportowymi. Zwycięzca plebiscytu- pięściarz Zygmunt Chychła- nawiązując do
aktualnych wydarzeń, oświadczył: "Nigdy nie doszlibyśmy do tak wspaniałych

32 ,.Gazeta Poznańska " 4 IV 1952. W artykule zamieszczono m.in. informacje o zobowiązaniach budowy boisk i naprawy sprzętu sportowego przez zawodników LZS.
33
List Juliana Tuwima do Prezydenta Bierota, ,.Trybuna Ludu" 17 IV 1952.
34
W obozie uczestniczyli pływacy ZSRR, Węgier, NRD i Polski.
35
Depesza plywaków polskich do Prezydenta B. Bierota, ,.Przegląd Sportowy" 21 IV 1952. W
tym samym numerze zamieszczono informację, że warszawscy pływacy podczas zawodów pły
wackich na pływalni AWF pobili 14 rekordów Polski, zob. Wypełniając zobowiązanie 14 rekordów
Pafski pobili plywacy, ibidem.
36
W 60. rocznicę urodzin. Sportowcy polscy serdecznie pozdrawiają Bolesława Bierota Budowniczego Pafski Ludowej, ,.Przegląd Sportowy" 18 IV 1952.
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rezultatów, gdyby nie towarzyszyła nam troskliwa opieka i pomoc Państwa oraz
Tow. Bieruta" 37 • Ciekawe, że niektórzy wybitni sportowcy nie przyszli
na tę imprezę, co im wypomniała gazeta. Byli to Janusz Sidło, Edward Adamczyk,
Gerard Cieślik i Sałyga 38 .
W dniu prezydenckich urodzin opublikowano także wiersz o tematyce sportowej sławiący zasługi B. Bieruta dla polskiego sportu. Jego autor JózefPrutkowski
tak oto sławił wy_soko postawionego jubilata:
osobiście

Majowy Wiersz
I na naszych boiskach mamy już święto.
Szlak do sukcesów jest niedaleki
Jasno dźwięczały słowa Prezydenta
Sportowi więcej troski i opieki.
Ten glos zadźwięczał radosnym akordem,
Ten głos jest startem do wielkiego skokuZaczniemy wszystkie bić rekordy
W nieubłaganej walce! O pokój!
Niech głośniej dzwonią gongi przy ringu!
Mocniej niech broń na planszach chrzęści!
W upartej pracy i treningu
Niech dla obrony krzepną mięśnie.
Bracia sportowcy, chłopi robotnicy!
Skoczku, piłkarzu, lekkoatletoPodaj ten wiersz poprzez wszystkie granice,
niech glob przemierzy serdeczną sztafetą.
Bracia z dalekich i obcych stadionów!
Nie stójcie bezczynnie na boku.
W naszej drużynie -sześćset milionów!
Wygramy walkę o pokój!
Patrz! Podżegają siły czarne ...
Puchnie im ręka w wyścigu zbrojeń.
Na taką rękę gwiżdżemy- karny!
Strzelamy miliardowym pokojem19•

37
Serdeczne życzenia i pozdrowienia dla Prezydenta B. Bierota złożył czołowy aktyw sportowy
oraz nasi Czytelnicy i Korespondmd na uroczystoki wręczenia nagród najlepszym sportowcom Polski,

"Przegląd

Sportowy" 21 IV 1952.
Oszczepnik Janusz Sidło był pięciokrotnym olimpijczykiem (1952, 1956, 1960, 1964,
1968), wicemistrzem olimpijskim, medalistą olimpijskim i rekordzistą świata. Edward Adamczyk
był skoczkiem w dal i o tyczce, olimpijczykiem, wielokrotnym mistrzem Polski. Piłkarz Gerard
Cieślik, olimpijczyk z 1952 r., był 46-krotnym reprezentantem Polski.
39
Józef Protkowski. Majowy Wiersz, "Przegląd Sportowy" 18 IV 1952.
38
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Meldunki o wykonaniu zobowiązań podejmowanych w związku z urodzinami
prezydenta pojawiały się jeszcze w prasie do pierwszych dni maja, chociaż najwięcej
zamieszczano ich w numerach pierwszomajowych 40 •
Kończąc rozważania na temat obchodów rocznicy prezydenta przez środowisko
sportowe, nie można pominąć ludzi nauki związanych z kulturą fizyczną. Wszystkie
uczelnie wychowania fizycznego w Polsce podjęły zobowiązania, by uczcić urodziny
prezydenta. Słuchacze i pracownicy warszawskiej AWF, deklarując różne prace o
ogólnej wartości 40 000 zł, napisali jubilatowi:
Nie będziemy szczęd zili siły i energii, by idąc za Twoimi wskazaniami, wiążąc naukę
z praktyką, korzystając w jak najszerszym zakresie z doświadczeń upowszechniania kultury
fizycznej Związku Radzieckiego, kształcić coraz lepsze, coraz bardziej przygotowane do
swych zadań nowe kadry.
Za przykładem A WF poszły pozostałe uczelnie sportowe - w Poznaniu,
Krakowie i Wrocławiu 41 • Tak się złożyło, że niemal bezpośrednio przed samymi
urodzinami prezydenta, bo od S do 8 kwietnia 1952 roku, odbyła się I Konferencja
Naukowa poświęcona zagadnieniom gimnastyki. Uczestniczyli w niej wszyscy
rektorzy AWF i WSWF, a także najwybitniejsi uczeni z profesorami Z. Gilewiczem
i J. Fazanowiczem na czele. Na samym wstępie jej uczestnicy skierowali list do
prezydenta, w którym czytamy:
Dzięki Tobie i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której przewodzisz, otwarte zostały przed narodem polskim wspaniałe perspektywy rozwoju społeczno-poli
tycznego, gospodarczego i kulturalnego, co znalazło również wyraz na odcinku kultury
fizycznej w Uchwale Biura Politycznego KC PZPR z września 1949 r. oraz w Projekcie
Konstytucji 42 •

Także w części referatów (np. A. Gutowskiego) elementy polityczne zostały
bardzo mocno wyeksponowane.
Podsumowując niniejsze rozważania, stwierdzić należy, że środowisko sportowe bardzo aktywnie włączyło się do tej wielkiej kampanii propagandowej, jaką
były obchody 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta. Pisano czołobitne listy,
podejmowano zobowiązania i apele. Motywy takiego postępowania były różne;

40
N p. Ambitni sportowcy portu szczecińskiego meldują o wykonaniu zobowiązań na l Maja.
Tam gdz ie były ruiny - powstał park sportowy, "Przegląd Sportowy" l V 1952. Na czefć l Maja i
urodzin PrezydentaPAFAWAG dotr.<,yma z obowiązania i zdobędzie 2500 odz 11ak SP, ibidem. Oprócz

wspomnianych odznak w fabryce wybudowano boisko, bieżnię, skocznię, tor przeszkód oraz
przebudowano zbiornik ppoż. na pływalnię. O osiągnięciach sportowych podjętych z okazji urodzin B. Bieruta pisała też katowicka "Trybuna Robotnicza" np. w wydaniach z 2-4 V 1952.
41
List pracow11ików i słuchaczy Akademii Wychowania F izycznego do Prezydmta Bolesława
Bieruta, "Kultura Fizyczna" 1952, nr 4, s. 223-224.
42
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ob. Bolesław Bierut, "Kultura Fizyczna" 1952, nr 5,
s. 300.
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jedni chcieli się przypodobać, liczą c na łaskawe oko władzy i ewentualne profity,
inni załatwiali swoje większe i mniejsze interesy, jeszcze inni czynilreak pod
przymusem, na rozkaz uwikłanych w polityczne układy dzi ałaczy załatwiających
swoje własne interesy. Niewątpliwie na całej kampanii zyskały zwłaszcza te ośrodki,
które do listy zobowiązań zaliczyły budowę różnych obiektów sportowych; im było
wszystko jedno, pod jakim szyldem, byle osiągnąć swój cel. Jedn a kże działacze
ci nie zawsze chyba brali pod uwa gę , że do swoich gier wciągali młodzież, często
demora li z ując ją zalewem serwilistycznego pustosłowia, za którym wcale nie
szły czyny, wiele z tych zobowiązań bowiem nie zostało wykonanych (chociażby
deklaracje bicia rekordów). Cała zaś kampania zadekretowanej miłości i oddania
prezyde ntowi u normalnie myś lących ludzi budziła tylko niesmak i zażenowanie.
T ym większe, gdy widzieli, jak wielu cieszących się powszechnym szacunkiem
ludzi sportu zmuszono do udziału w tej farsie. Krótko mówiąc, cała ta kampania
przynio s ła więcej szkody niż po żytku polskiemu sportowi.

l'vlarek

Ordyłowski

HULDIG UNG FORBIERUT DERJUBILAUMSFEIER
lM POLN !SCHEN SPORT ANLASSLICH DES 60. GEBURTSTAGS
BOL ESŁAW BIERUTS
Zu samm enfassung
Sport, ais Tatigkeit fiir Massen, erregte immer die Interesse nicht nur der Zuschauer, aber
auch der einzelnen pulitischen Furmati unen. Mit ihrer Hilfe kannren sic eigcnes Bild kreieren. Deswegen verschiedcnc Poliriker machten sich so oft Fotosoder luden die SportJer zur
politi schen Veranstaltungen ein, wie moglich. Das sol! te der Pupularit;it der Politiker unter den
Wahlern dienen. Die starkste poli rische Position fiir Massen bekam Spurt unten der Regierung
der tutalit~ircn Systemen: Faschismu s und Kommuni smus. Die Pflege und Ansehen angesichts
des me nsc hlichen Korpers machten sic zur Na tionalidentitat und direkten Staatspolitik. Die
Sporrsveranstaltungen be kamen feste ideologische Rabmen in offizieller Propaganda. Au f solche Art und Wcise behandelte man die Sportkultur in PRL (Volksrepublik Polen). Zahlreiche
Sportgebaude trugen die Namcn der kommunistischen Helden und viele von den Nationalfeiertagen waren mit irgendwelchen sportlichen Veranstaltungen Verbunden, zB.der l. Mai,
12 Oktober oder 7. Nuvember. Die Namen der bekannten Sporrler wurden haufig wahrend
der "demokratischcn" Dcmonstratiunen geniitzt.
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PRZEBIEG WERYFIKACJI
CZŁONKÓW ZJEDNOCZONEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE ZIELONOGÓRSKIM W 1953 ROKU

W historii PRL czas dyktatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Krypamięci

Polaków okres stalinowski

zapisał się

jako najbardziej ponury w

tycznie na ten temat wypowiadali się również działacze Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego w województwie zielonogórskim, z tą jednak różnicą, że niektórzy
wskazywali na rok 1953 jako ten, który był w ich ocenie najbardziej tragiczny
nie tylko dla nich samych, ale i dla stronnictwa 1• Niewątpliwe ocena taka była
uzasadniona, w cym właśnie roku bowiem wojewódzkie władze ZSL przystąpiły
do aktywniejszej niż w poprzednich latach weryfikacji we własnych szeregach.
Podjęcie działań weryfikacyjnych wynikało nie tylko z tego, że uzależnione od
PZPR stronnictwo nie mogło pozwolić sobie na obecność w swych szeregach
tzw. wrogich elementów, ale również z tego, że w poprzednim roku Wojewódzka
Komisja Kontroli Stronnictwa w Zielonej Górze za brak sukcesów w tzw. walce

1
W. K o p e r, praca na konkurs "Życiorys Robotnika", s. 36, "Życiorys własny robotnika", Biblioteka Kórnicka (dalej : BK), sygn. 13298; Moje pierwsze kroki w Stronnictwie Ludowym,
a następnie ZSL na Ziemiach Odzyskanych, s. 4, 6, praca nadesłana na konkurs wspomnień działaczy ruchu ludowego, Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Zielonej Górze (dalej: A ZW PSL), b. sygn.; K. P a c h o l c z y k, Moje czterdz iestolecie,
s. 38, "Życiorys własny robotnika", BK, sygn. 13299; Praca konkursowa na wspomnienia działa
czy ruchu ludowego, s. 2-3, praca nadesłan a ... ; Protokół nr 37/56 spisany w dniu 29 VII 1956 r.
na V Powiatowym Zjeździe Delegatów ZSL w Gubinie, Protokoły z posiedzeń Prezydium,
Plenów, Zjazdów Pow. Kom. w Lubsku w latach 1956-1958, A ZW PSL, b. sygn.; Protokół
z posied zenia 3-ego Komisji Rehabilitacyjnej we Wschowie, odbytego w dniu 27 XII 1956
r., Akta dotyczące działalności WKKS i Komisji Rehabilitacyjnych 1951-1957 r., teczka nr l,
A ZW PSL, b. sygn. ; Wspomnienia/. ../ z okresu II wojny światowej oraz z okazji obchodów 45 rocznicy
powstania Po/ski Ludowej, s. 9, praca nadesłana ... ; S. I g n a r, W oparciu o cz łowieka i dla człowieka
-o ideologicznych sprawach Stronnictwa, 11 III 1957 r., i d e m, Sojusz i samodzielnośt. Artykuły i
przemówienia, wyb. S. Jarecka-Kimlowska, Warszawa 1983, s. 48-49. W 1953 r. w województwie
zielonogórskim do l I 1954 r. ukaranych zostało za, jak to określono, "oporność" i za zaleganie
z obowiązkowymi dostawami zboża, 1387 chłopów na łączną sumę l 959 650 zł. Natomiast 26
chłopów trafiło do aresztu, Referat w sprawie zakończenia rozliczenia chłopów z obowiązkowych
dostaw zboża za rok 1953 i przygotowania do akcji wiosenno-siewnej, Referaty i przemówienia
1953-1957 r., Komitet Wojewódzki PZPR (1948) 1950-1975 r., Archiwum Państwowe w Zielonej
Górze, sygn. 1386.
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klasowej została poddana miażdżącej krytyce ze strony Głównej Komisji Kontroli
Stronnictwa- w lipcu 1952 roku GKKS oceniła, że" WKKS w Zielonej Górze ma
bardzo poważne niedociągnięcia w swej działalności oraz że przyjęła całkowicie
niewłaściwy styl pracy". Niedociągnięcia te miały polegać na sporadycznym i
bezplanowym funkcjonowaniu Komisji. Oburzenie władz centralnych budził
fakt, że WKKS pracowała w niepełnym składzie, niezatwierdzony był też zespół
rzeczników, a w dziesięciu powiatach brakowało pełnomocników powiatowych.
Natomiast wysyłane do Warszawy plany pracy komisji GKKS określiła jako" twory
jednostkowej fantazji", w których zamiast konkretnych zadań do zrealizowania
występowały "ogólniki i czcze deklaracje". Poza tym, jak to określono, o "niedbalstwie w robocie" WKKS, według GKKS, świadczyło chociażby to, że od marca do
maja 1952 roku przesłała ona do Warszawy zaledwie dziesięć kart ewidencyjnych z
przeprowadzonych dochodzeń, z tego aż pięć było wypełnionych przez PKW ZSL
w Sulęcinie. Taki styl pracy zielonogórskiej komisji zdaniem GKKS dowodził, że
w innych powiatach ustała" walka klasowa", albo też, że członkowie "stronnictwa
znaleźli się na takim poziomie doskonałości, że praca kontrolna i wychowawcza"
wśród nich nie była już potrzebna 2• Niewykluczone, że właśnie ta krytyka spowodowała, że ówczesne władze wojewódzkie na Plenum WKW ZSL, odpowiedzialne
również za niedociągnięcia w funkcjonowaniu WKKS, uznały za palącą konieczność zajęcia się zagadnieniem czystości szeregów stronnictwa. Dotyczyć to miało
zwłaszcza kół gromadzkich, w których znajdowało się rzekomo, według określenia
władz wojewódzkich" wiele elementów obcych klasowo i ideologicznie, nierobów
i karierowiczów". W tej sytuacji Plenum WKW ZSL wezwało "wszystkie ogniwa
organizacyjne do ponownego wnikliwego przejrzenia szeregów członkowskich,
by [w ten sposób- D.K.] pozbyć się wszystkich tych", którzy przeszkadzali ZSL
"w marszu do budownictwa nowego ustroju" 3 .
Uchwalenie tego dokumentu nie oznaczało jednak, że styl pracy WKKS uległ
natychmiastowej zmianie, skoro w maju 1953 roku Prezydium GKKS za zlekcewa-

2
Deklaracja Ideowa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 29 XI 1949 r., [w:] Progmmy stronnictw ludowych. Zbi6r dokument6w, oprac. S. Lato, W. Stankiewicz, Warszawa 1969, s. 398, 400;
GKKS do WKKS w Zielonej Górze, lO VII 1952 r., Korespondencja z GKKS i do GKKS, teczka
nr l, A ZW PSL, b. sygn.; Referat na posiedzenie plenarne WKKS, odbyte w dniu3 II 1956 r.,
Protokóły z posiedzeń WKKS, teczka nr 2, A ZW PSL b. sygn.; A. W o j t a s, Myfl polityczna
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1949-1962. Studium z dziej6w zniewolonego ruchu
politycznego, Toruń 1991, s. 46-48.
3
Sprawy WKKS, b. daty, Korespondencja WKW ZSL w Zielonej Górze z NKW ZSL w
Warszawic w sprawach kadrowych w latach 1950-1956, A ZW PSL, b. sygn. Należy zaznaczyć,
że autorowi nie udało się ustalić, kiedy Plcnum WKW ZSL obradowało, ale jest bardzo prawdopodobne, że w roku 1952 lub 1953, w odpowiedzi na krytykę ze strony GKKS przedstawiciele WKW ZSL w Zielonej Górze, chcąc nie chcąc, musieli bardziej aktywniej niż dotychczas
przystąpić do działań weryfikacyjnych w województwie zielonogórskim.
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upomnienia starszemu instruktorowi

WKW ZSL ds. Kadr i Komisji Kontroli 4•
Podjęte

Tabela l
decyzje dotyczące wykluczeń, skreśleń lub udzielonych kar wychowawczych
wobec członków ZSL w województwie zielonogórskim w 1952 roku
Organ ZSL
Kola wiejskie
WKKS
PKW
Łącznie:

Liczba wydanych decyzji
3
9
53
65

ir6dło: Referat na posiedzenie plenarne WKKS, odbyte w dniu 3 lutego 1956 r., Protokoły z
posiedzeń WKKS, teczka nr 2, A ZW PSL w Zielonej Górze, b. sygn.

Śmierć Józefa Stalina S marca 1953 roku nie doprowadziła do zahamowania
działań weryfikacyjnych ZSL, a wręcz przeciwnie, przyczyniła się do ich zaostrzenia, pod koniec marca 1953 roku zostały bowiem wprowadzone zmiany w
WKKS polegające na tym, że obowiązki sekretarza WKKS przekazano starszemu
instruktorowi WKW ZSL ds. Kadr i Komisji Kontroli. Ponadto zwiększono skład
osobowy WKKS. Wspomniane zmiany, jak i kilka innych, miały na celu z pewnością
zapewnienie lepszej współpracy wszystkich "ramion działania" WKKS, tj. rzeczników i pełnomocników powiatowych w "walce" o czystość szeregów stronnictwa5 •
W wyniku otrzymanego pisma z 24 czerwca 1953 roku NKW ZSL władze ZSL
w województwie zielonogórskim przystąpiły do przeprowadzenia weryfikacji kół
miejskich. Powołane w tym celu Komisje Weryfikacyjne działały z różnym skutkiem. Najlepiej oceniane przez sterników ZSL w województwie zostały komisje
w: Strzelcach Krajeńskich, Zielonej Górze, Żarach i Międzyrzeczu. Najgorzej natomiast komisja w Głogowi e, ponieważ jej członkowie urządzili swoistego rodzaju
"łapankę" na ZSL-owców należących do tamtejszego koła. Usuwani z szeregów
stronnictwa ZSL-owcy na mocy decyzji tejże komisji właściwie nie wiedzieli,
na jakiej podstawie nastąpiło ich wykluczenie lub skreślenie. Ustalenie jednak
ostatecznej liczby wykluczonych i skreślonych osób jest mało prawdopodobne,
nie tylko z tego powodu, że niektóre PKW ZSL przesyłały do WKW ZSL podwyższone dane, ale również dlatego, że w sprawozdaniu liczbowym z przeprowadzonej weryfikacji ujęto także osoby wykluczone i skreślone od początku 1953
roku. Parniętając o tych zastrzeżeniach, można przyjąć, że liczba wykluczonych i
Uchwała Prezydium GKKS z dnia 18 V 1953 r., Korespondencja z GKKS ...
GKKS do Prezydium WKW ZSL i WKKS (wszystkie), 27 III 1953 r., ibidem;]. Kar p i ń
s k i, Wykres gorączki. Po/ska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001, s. 53; C. K o z l o ws k i, Namiestnik Stalina, Warszawa 1993, s. 134-138; A. Woj t a s, op. cit., s. 49-52.
4

5
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Tabela 2
Wykluczeni członkowie ZSL w p ierwszym półroczu 19S3 roku
ze ~tronnictwa w województwie zielonogórskim
Powiat (miasto wojewódzkie
i miasta powiatowe)

Lp.

Liczba wykluczonych

l.

Głogów

2.

Gorzów Wlkp.

3"
6b

3.

Gubin

12
Odrzańskie

ZSL

s

4.

Krosno

s.

Międzyrzecz

9

6.

Nowa Sól

3

7.

Skw ierzy na

2

8.

Słubice

2

9.

Strzelce

10.

S ulechów

3

11.

Sulęcin

2

12.

Szprotawa

l

13.

Świebodzin

10

14.

Zielona Góra

15.

Żary

10
2d

16.

Żagań

10

Łąc z nic:

90

Krajeńskie

członków

10'

"Jeden z wykluczonych c złonków ZSL odwołał się do WKKS. W jego sprawie komisja
na posiedzeniu 3 sierpnia 1953 roku. Niestety autorowi nie udało się
ustalić, jak WKKS rozpatrzyła niniejszą sprawę.
b Dwie sprawy dotyczące wykluczonych ZSL-owców b y ł y w yja~niane, ponieważ okazało
s ię, że zostali oni wykluczeni na zebraniu koła , jak to okre~lono, bez głębszej an alizy.
'Jedno odwołanie się do WKKS wykluczonego z ZSL.
d Wykluczeni w 19S2 roku zostali podani przez PKW ZSL jako wykluczeni w 19S3 roku,
wcze~niej bowiem nie umies zczono ich w zestawieniu wykluczonych w IV kwartale 19S2
roku.
miała się wypowiedzieć

tr6dło : WKKS w Zielonej Górze do NKW ZSL i GKKS w Warszawie, 31 lipca 19S3 r., Koresponden cja z GKKS ...

skreślonych

podczas weryfikacji kół miejskich wyniosła przynajmniej 250 osób.
tej weryfikacji polegający na usunięciu z ZSL przedstawicieli inteligencji został osiągnięty, ponieważ stanowili oni wśród wykluczonych
i skreślonych ZSL-owców największą liczbę. Jednak nie tylko ich dotknęła ta
kolejna czystka, gdyż przy okazji kampanii skupu zboża wykluczono i skreślono
33 chłopów, którzy nie wywiązali się należycie z obowiązków na rzecz państwa
polskiego. Ponadto w powiatach: Międzyrzecz, Skwierzyna, Słubice, Wschowa
Niewątpliwie główny ceł
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i Żary pozbyto się z ZSL tych wszystkich mieszkańców wsi, którzy byli wrogo
nastawieni do spółdzielczości produkcyjnej 6 •
Dzięki pracy wspomnianych już Komisji Weryfikacyjnych, członków Prezydium WKW ZSL, WKKS, rzeczników i pełnomocników powiatowych WKKS,
pracowników etatowych i aktywu ZSL, w opinii władz wojewódzkich ZSL
"wzmocniła się jedność organizacyjna [... ] szeregów, wzrosła dyscyplina [... ]
partyjna, autorytet Stronnictwa i aktywność poszczególnych członków, co mię
dzy innymi spowodowało napływ nowych członków [... ] spośród chłopów mało
i średniorolnych" . Ocena ta prawdopodobnie nie miała zbyt wiele wspólnego z
rzeczywistością, naprawdę trudno bowiem zgodzić się z argumentem, że usunięcie
wielu zasłużonych ZSL-owców mogło doprowadzić do wzrostu stanu osobowego
stronnictwa. Nie wszędzie jednak weryfikacja przyniosła spodziewane skutki,
np. w powiecie Świebodzin Komisja Weryfikacyjna przeoczyła dwóch członków,
dopiero bowiem na zebraniu koła zdemaskowano ich i wykluczono "jako wrogów,
popleczników andersów i akowców" 7•
13 listopada 1953 roku GKKS zatwierdziła proponowane już we wrześniu
przez WKKS i Prezydium WKW ZSL w Zielonej Górze zmiany w składzie WKKS.
Nastąpiła m.in. zmiana na stanowisku przewodniczącego komisji 8 . Był to okres
najbardziej aktywnej działalności WKKS w całym 1953 roku. W tym właśnie czasie
ZSL w województwie zielonogórskim przystąpiło ponownie do rozprawy nie tylko
z tzw. wrogimi elementami, ale i z tymi przedstawicielami aparatu stronnictwa,
którzy w jej ocenie zawiedli podczas weryfikacji kół miejskich. Wykluczony został np. sekretarz PKW ZSL w Głogowie za to, że w czasie pełnienia obowiązków
wprowadzał "poprzez swoje postępowanie moralność kapitalistyczną" polegającą
na tym, że "tolerował on spekulację [... ], a nawet ją wspierał wtedy, kiedy jego
żona wyłudzała po niskich cenach zegarki od żołnierzy Armii Radzieckiej, a
następnie sprzedawała je po wysokich cenach spekulacyjnych". Ponadto przez
cały czas w tajemnicy przed stronnictwem prowadził on "antyludową robotę
6
Końcowa ocena przebiegu weryfikacji kół miejskich ZSL na terenie województwa zielonogórskiego, Protokoły z posiedzeń WKKS ...; NKW do Prezydium WKW ZSL, 24 VI 1953 r.,
Korespondencja z GKKS ... ; Podstawa do orzeczenia o wykluczeniu z szeregów ZSL w ramach
weryfikacji członków kół miejskich ZSL (wzór nr 3 z IX i XII 1953 r.), Akta dotyczące działal
nośc i WKKS ... ; Skład socjalny wykluczonych i skreślonych w ramach weryfikacji członków Kół
miejskich ZSL (wzór nr 2 z IX i XII 1953 r.), ibidem; WKKS w Zielonej Górze do GKKS, 11 IX
1953 r., ibidem; WKKS w Zielonej Górze do GKKS, 15 XII 1953 r., ibidem; Wykaz członków ZSL
wykluczonych i skreślonych w czasie weryfikacji na terenie województwa zielonogórskiego, 6
XII 1953 r., ibidem; Wyniki weryfikacji Kół Miejskich ZSL (wzór nr l z IX i XII 1953 r.), ibidem;
U chwała Prezydium GKKS z dnia 18 V 1953 r., Korespondencja z GKKS ...
7
Końcowa ocena przebiegu weryfikacji...; Referat z narady pełnomocników powiatowych
WKKS, odbytej w dniu 20 I 1954 r., Protokoły z posiedzeń WKKS ...
8
GKKS do WKKS z Zielonej Górze, 13 XI 1953 r., Korespondencja z GKKS ... ; WKW
ZSL, WKKS do GKKS w Warszawie, 17 IX 1953 r., ibidem.
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skierowaną przeciw Partii, Stronnictwu i Władzy Ludowej", ponieważ "szukał
oparcia w elementach kułackich", a także "demoralizował on młode kadry przez
rozpijanie ich". Poza tym dopiero pod koniec dochodzenia ujawnił, że ma rodzinę
w krajach kapitalistycznych, co miało świadczyć o prowadzeniu przez niego jakiejś
bliżej nieokreślonej "wrogiej roboty". Po zgodnym podjęciu, przez zebranych w
tej sprawie 23 ZSL-owców, decyzji o jego wykluczeniu ze stronnictwa, jeden z
członków WKKS, a zarazem poseł na Sejm PRL, wyraził głęboką wdzięczność dla
PZPR, pod jej kierownictwem bowiem i dzięki niej ZSL-owcy mogli zdemaskować
wrogów Polski Ludowej takich właśnie, jak usunięty członek stronnictwa. Wkrótce
los wyrzuconego z ZSL sekretarza podzielił były starszy instruktor WKW ZSL
w Zielonej Górze, gdyż "udowodniono" mu, że m.in. w okresie przedwojennym
organizował harcerstwo wychowujące młodzież w duchu kapitalistycznym, a także
należał do wojska sanacyjnego. W czasie wojny miał rzekomo współpracować z
okupantem hitlerowskim, po jej zakończeniu zaś, jako członek ZSL, wykorzystywał
sprzątaczkę oraz doprowadził do utworzenia "kliki kumoterskiej wśród pracowników WKW" 9 . W pierwszej połowie stycznia 1954 roku WKKS i Prezydium WKW
ZSL udzieliło wielu kar wychowawczych za niedociągnięcia w pracy na rzecz
stronnicrwa dla aktywu i członków PKW ZSL w Krośnie Odrzańskim. Odwołano
ze stanowiska pełnomocnika powiatowego WKKS za to, że przez cały rok 1953 nie
przesłał do WKKS żadnego sprawozdania, nie wyjeżdżał w teren i nie kontrolował
pracy aktywu powiatowego, a w czasie weryfikacji kół miejskich nie interesował
się w ogóle jej przebiegiem. Natomiast za brak przywiązania należytej wagi "do
pozbycia się z szeregów Stronnictwa na terenie powiatu świebodzińskiego elementów drobnomieszczańskich i kułackich" sekretarz PKW ZSL w Świebodzinie
otrzymał naganę z ostrzeżeniem. Poddany został również rocznej obserwacji przez
wybranego aktywistę ZSL. W razie stwierdzenia przez niego jakichś uchybień w
pracy ukaranego, PKW ZSL miał prawo wyciągnąć odpowiednie wnioski, a nawet
wykluczyć go ze stronnictwa 10 •

~ Protokół

nr l/53 z przeprowadzonej rozprawy byłego sekretarza PKW ZSL ob. XY przy
aktywu terenowego i powiatowego, 11 XII 1953 r., Protokoły z posiedzeń WKKS i
sprawozdania z przeprowadzonych narad pełnomocników, teczka nr 285, A ZW PSL, b. sygn.;
Protokół nr 2/53 z przeprowadzonej rozprawy byłego starszego instruktora WKW ZSL ob. XY
przy obecności pracowników WKW ZSL, ibidem; Sprawozdanie nr l/53 z przeprowadzonych
dochodzeń dyscyplinarnych w stosunku do ob. XY członka ZSL [ ... ], byłego sekretarza PKW
ZSL w Żaganiu, a ostatnio w Głogowie, ibidem; Sprawozdanie nr 2/53 z przeprowadzonych dochodzeń dyscyplinarnych w stosunku do o b. XY członka ZSL( ... ], byłego instruktora WKW ZSL,
ibidem; Usunięty ze strunnictwa były sekretarz PKW ZSL w Głoguwie został zrehabilitowany
w 1956 r., PK ZSL w Głoguwie do WK ZSL w Zielonej Górze, 17 XI 1956 r., Akta dotyczące
działalności WKKS ... ; Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rehabilitacyjnej przy
PK ZSL Głogów, 20 VI 1957 r., ibidem.
10
Protokół nr 4/54 z posiedzenia WKKS w Zielonej Górze odbytego dnia 27 II 1954 r.,
Protokoły z posiedzeń WKKS i sprawozdania ... ; Sprawozdanie WKKS opracowane na podstawie
obecności

Przebieg weryfikacji członków Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ...

257
Tabela 3

Skład

socjalny wykluczonych i s kreślonych członków ZSL
w województwie zielonogórskim w 1953 roku (w procentach)
Liczba
Inteligencji
48

wykluczeń

Chłopów

43

Robotników
9

Liczba
Łącznie

100

Inteligen- Chłopów
cji
62
22

skreśleń

Robotników
16

Łącznie

100

tr6dło: Ocena d ziałalności WKKS w Zielonej Górze w roku 1953, Protokoły z posiedzeń WKKS,

teczka nr 2, A ZW PSL, b. sygn.

W wyniku działalności weryfikacyjnej ZSL w województwie zielonogórskim
w 1953 roku największą liczbę wykluczonych i skreślonych stanowiły: inteligencja,
rolnicy, a następnie robotnicy (tabela 3). 73% członków wykluczono za obcość
klasową i ideologiczną, 16% za przewinienia statutowo-organizacyjne, a 11% za
przewinienia etyczno-moralne. Najwięcej decyzji dotyczących wykluczeń, skreśleń
lub udzielonych kar wychowawczych podjęły Powiatowe Komitety Wykonawcze
ZSL (tabela 4).
Tabela 4
Wykluczeni, skreśleni i ud zielone kary wychowawcze dla ZSL-owców
w województwie zielonogórskim w 1953 roku (w procentach)
Organ ZSL
Koło

GKW
PKW
WKKSiWKW

Liczba
wykluczonych
28
brak danych'
58
brak danych h

Liczba
skreślonych

20

s
75

-

Liczba udzielonych
kar wychowawczych
30
23
40
7

Łącznie

78
28
173
7

'Od l stycznia do l grudnia 1953 roku GKW ZSL w dziewięciu przypadkach zadecydoo wykluczeniu z ZSL.
"Od l stycznia do l grudnia 1953 roku WKKS wykluczyła trzech, a WKW ZSL sześciu
członków ze stronnictwa.
wały

tr6dło: Ocena działalności WKKS ... ; Zestawienie statystyczne orzeczeń instancji ZSL w sprawach

dyscyplinarnych na terenie województwa zielonogórskiego za czas od l stycznia do l grudnia
1953 r., Akta dotyczące działalności WKKS i Komisji Rehabilitacyjnych 1951-1957 r., teczka
nr l, A ZW PSL, b. sygn.

dochodzeń dyscyplinarnych w stosunku do pracowników PKW ZSL oraz aktywu powiatowego
w Krośnie Odrz., 9 I 1954 r., ibidem; Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w dniu 27 I 1954 r.
przez WKW ZSL w stosunku do Kol. XY sekretarza PKW w Świebodzinie, S II 1954 r., ibidem.
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Na znaczny wzrost wykluczeń w porównaniu z 1952 rokiem miała wpływ
GKKS, która w trosce o czystość szeregów stronnictwa domagała się, aby Prezydia PKW ZSL zaprzestały skreśleń "zdemaskowanych wrogów", a powodowały
ich wykluczenie na zebraniach kół. Nie bez winy byli też miejscowi ZSL-owcy,
którzy dążąc prawdopodobnie do uzyskania jak najlepszych wyników podczas
podejmowanych przez nich działań weryfikacyjnych, w wielu wypadkach pomijali
srosowanie kar wychowawczych na rzecz wykluczeń lub skreśleń (tabela 5) 11 •
Tabela S
Wykluczeni, skreślcni i udzielone kary wychowawcze dla członków ZSL
w województwie zielonogórskim od l stycznia do l grudnia 1953 roku
Liczba
wykluczonych

Liczba udzielonych
kar wychowawczych

Łącznie

skreślonych

140

252

116

508

Liczba

Ź.ródlo: Zestawienie statystyczne orzeczeń ...

Pozbycie się przez ZSL w 1953 roku znacznego potencjału intelektualnego
ZSL stworzyło dla PZPR korzystne warunki pozwalające na dalsze manipulowanie
i ograniczanie roli stronnictwa w życiu społeczno -politycznym i gospodarczym kraju. N aromiast dla niektórych mieszkańców wsi, uzależnione od PZPR, usuwające
z własnych szeregów działaczy chłopskich stronn'ictwo było już tylko transmisją
partii komunistycznej funkcjonującą na terenie wsi zielonogórskiej 12 • Dlatego też
wielu z nich wstydziło się swojego członkostwa w stronnictwie lub deklarowało,
podobnie jak uczynił to jeden z członków, "iż czeka tylko na Plenum PKW i za
taką robotę wetmie le gitymację ZSL, i rzuci ją, [ponieważ- D. K.] nie chce [ju ż
- D.K .] należeć do Stronnictwa". Zdarzało się też i tak, że z ust ZSL-owców padały
grotby, np. jeden z nich, będąc pod wpływem alkoholu, na zebraniu koła stwierdził, że "jak tylko władza się zmieni to [on- D.K.] z[ ... ] synami pokaże" 13 • Ten

11
Ocena działalności WKKS w Zielonej Górze w roku 1953, Protokoły z posiedzeń
WKKS ... ; Uchwała Prezydium GKKS z dnia 8 VI 1953 r. w sprawie skreślenia z listy członków
ZSL, Korespondencja z GKKS ...
12
Protokół z przeprowadzonego zebrania wyborczego w Kołach ZSL w Wymiarkach i
Witoszynie Dolnym w dniu 16 I 1957 r., luźne, A ZW PSL, b. sygn.; Stanisław Romanowski
- przewod. WK ZSL, DaLrz.y rozwój mchu ludowego to walka o ustrój sprawiedliwości społecznej,
"Gazeta Zielonogórska" 1956, nr 292; A. Woj t a s, op. cit., s. 48-49; Wrpomnienia / .. ./z okresu
11 wojny ... , s. 9.
13
Protokół nr l/54 z odprawy pełnomocników powiatowych WKKS odbytej w dniu 20 l 1954
r., Protokoły z posiedzeń WKKS i sprawozdania ... ; Sekretarz GKW ZSL w Gubinie do WKKS
w Zielonej Górze, 21 X 1955 r., Akta personalne ZSL, Gubin 1951-1955, teczka nr 24, A ZW
PSL, b. sygn.; Sprawa ob. XY byłego instruktora organizacyjnego PKW ZSL w Międzyrzeczu,
5 I 1951 r., Akta personalne ZSL, Różne 1951-1952, teczka nr l (331), A ZW PSL, b. sygn .
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spadek autorytetu stronnictwa w oczach mieszkańców wsi, oprócz podejmowanych
działań weryfikacyjnych, niewątpliwie przyczynił się do zahamowania wzrostu, a w
konsekwencji do spadku stanu liczbowego ZSL w województwie zielonogórskim
w latach 1953-1954 (tabela 6).
Członkowie

Rok
1953
1954

Tabela 6
ZSL w województwie zielonogórskim w latach 1953-1954 (w tys.)
Liczba członków ZSL
7745
7441

Liczba chłopów w ZSL
5553
5364

tr·ódlo: A. Markiewicz, Problemy społeczno-polityczne i gospodarcze wsi lubuskiej 1945-1975, Warszawa 1981, s. 112-113. Za udostępnienie niniejszego opracowania dziękuję Panu prof. dr.
hab. Władysławowi Hładkiewiczowi.

Warto dodać, że wielu ZSL-owców bardzo przeżyło usunięcie ze stronnictwa.
Jednak dla ówczesnych władz wojewódzkich, zgodnie ze wskazówkami PZPR
władz naczelnych ZSL, liczyła się przede wszystkim "stała czujność i troska o
czystość szeregów", ponieważ dzięki niej w wyniku prowadzonej w 1953 roku
weryfikacji został poprawiony skład klasowy stronnictwa 14 •
Być może brak aktywności WKKS do 1953 roku zgodnej z oczekiwaniami
władz naczelnych ZSL wynikał z tego, że niektórzy jej członkowie, zdając sobie
sprawę ze szkodliwości ich działalności, unikali zaangażowania się w prace komisji. jeżeli rzeczywiście tak było, to i tak nie wpływało to na zahamowanie działań
weryfikacyjnych w stronnictwie, ponieważ "w okresie tym sprawami podniesienia poziomu ideologicznego członków ZSL i czujnością nad czystością szeregów
zajmowało się Prezydium WKW" 15 •
Podjęcie przez Prezydium NK ZSL w sprzyjających warunkach, tj. po paź
dzierniku 1956 roku, uchwały o zawieszeniu Głównej i Wojewódzkich Komisji
Kontroli Stronnictwa świadczy o tym, że sami ZSL-owcy negatywnie ocenili
wspomniane organy ZSL. Niewątpliwie mieli oni rację, ponieważ funkcjonująca w
województwie zielonogórskim WKKS w swej działalności przyniosła tylko szkodę
stronnictwu, usunęła bowiem z niego wielu wartościowych ludzi. Poza tym, jako
organ ściśle podporządkowany PZPR, niedbający o interesy mieszkańców wsi

14
Ocena działalności WKKS ...; Praca konkursowa ... , s. 2; Referat z narady pełnomocników
powiatowych WKKS ... ; Według sekretarza PK ZSL we Wschowie "lata 1950-1953 to budowa
spółdzielczości dlatego też rozwój kół ZSL [w powiecie- D.K.] był negatywny". PK ZSL
we Wschowie do WK ZSL w Zielonej Górze, 11 III 1964 r., PK ZSL Wschowa. Dokumenty
archiwalne do historii Ruchu Ludowego. Lata 1945-1963, Materiał powielony udostępniony
autorowi przez prywatnego właściciela.
15 Referat na posiedzenie plenarne WKKS, odbyte w dniu 3 II 1956 r...
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rolników- skompromitowała ZSL w ich oczach. Prowadzona w latach
1956-1957 rehabilitacja usuniętych z ZSL działaczy miała naprawić wyrządzone im
krzywdy. Jednak wielu z nich, pamiętając doznane krzywdy, stanowczo odrzucało
składane im propozycje dotyczące ponownego wstąpienia do stronnictwa 16 •

Daniel Koteluk
DIE MITGLIEDERVERIFIKATION IN ZSL
IN DER WOIWODSCHAFT ZIELONOGÓRSKIE
Zusammenfassung
Der Jahr 1953 in der Tradition der Parte i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ist ais ein Jahr einer
grol3er Tragodie bekannt. Diese Beurteilung hat seine Grunde nicht nur in den Ereignissen
des Jahres 1953 und im To d Stalins, a ber besonders in neuer Repressionen im ganzen Land. In
diesem Jahr begann weitbekannte Mitgliederverifikation aufGrund der gewaltigen, negativen
Kritik seitens der Kommission, die fUr die Kontrolle in der Partei verantwortlich war. Die Initiative kam von der Regionsverwaltung. Vom l. Januar bis l. Dezember aus der Partei wurden
392 Personen ausgestrichen. Die grof3ten Schaden trug die Kreisverwaltung der Organisation,
weil sie die meisten Entscheidungen iiber das Schicksal der Mitglieder getroffen haben. Aus
der Partei sind viele wertvolle Personen ausgetreten, grol3e Zahl der Intellektuellen. Das erlaubte, dass die PZPR im mer mehr an Bedeutung gewann und weitere Manipulationsversuche
und Beschrankung der ZSL im gesellschaftlich-politischem Leben des Landes vorbereitete.
Seine Rolle h atsich so geandert, dass man sic ais eine wertlose Transmission und Verliingerung
der kommunistischen Partei im Umgebung von Zielona Góra (Griinberg) betrachtete. Dieser
Verlust an Autoritiit galt fiir die potentiellen Mitglieder ais Schwiiche und hat ztlr Entwicklungshemmung der Partei in den folgenden Jahren (1953-1954) gefiihrt.

S. I g n ar, Referat wygłoszony na IV plenarnym posiedzeniu NK ZSL w dniu 18 X 1956 r.,
i d e m, Sojusz i samodzielno:.'ć. .. , s. 32; PK ZSL we Wschowie do WK ZSL w Zielonej Górze, 24
VI 1957 r., Akta dotyczące działalności WKKS ... ; PK ZSL w Sulęcinie do WK ZSL w Zielonej
Górze, 1-2 VII 1957 r., ibidem; Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Rehabilitacyjnej
odbytego w dniu 21 XII 1956 r., przy udziale szerokiego aktywu, ibidem; Sprawozdanie z pracy
Powiatowej Komisji Rehabilitacyjnej w Krośnie Odrzańskim, 3 VII 1957 r., ibidem; Uchwała
Prezydium NK ZSL o zawieszeniu działalności Komisji Kontroli Stronnictwa, Akta Personalne
ZSL, Różne ... ; A. Woj t a s, op. cit., s. 92; Wydział Organizacyjny NK ZSL do Prezydium WK
ZSL (wszystkie), 28 XI 1956 r., Akta personalne ZSL, Różne ...
16
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ZAWARTOŚĆ l SPOSÓB PORZĄDKOWANIA
AKT MAJĄTKOWYCH PRZECHOWYWANYCH W ZASOBIE
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE
NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU
"WIELKA WŁASNOŚĆ ZIEMSKA W OTYNIU"

rchiwa majątkowe, zwane do niedawna archiwami podworskimi, to archiwa
"powstałe w wyniku działalności osób, rodzin lub rodów, zawierające materiały
związane z posiadaniem i zarządzaniem dobrami ziemskimi oraz odnoszące się
do spraw osobisto-rodzinnych i wykonywanych funkcji publicznych"'. Do pań
stwowego zasobu archiwalnego zostały one włączone na mocy dekretu o reformie
rolnej i rozporządzenia ministra rolnictwa i reform rolnych z l marca 1945 roku 2
oraz dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 8 marca 19463 .
Specyficznym typem archiwów majątkowych są te, które wykształciły się na
terytorium Śląska, mają one bowiem wiele cech wspólnych, które znalazły odbicie
w sposobie narastania ich zasobów oraz określają ich formy i zawartość . Należą
do nich: odmienna forma feudalnej własności ziemi, stosunkowo wcześnie wykształcona forma organizacji administracji dóbr oraz uprzemysłowienie w okresie
kapitalizmu. Istniały naturalnie różnice w wielkości poszczególnych dóbr, stopniu
ich rozwoju i uprzemysłowienia oraz formach prawno-organizacyjnych, lecz nie
zmieniają one zasadniczego kształtu tych archiwów, który opiera się na dobrach
rodowych, często niepodzielnych i dziedziczonych na zasadzie primogeniurury,
a nie na członkach poszczególnych rodzin 4 . Śląskie archiwa wielkiej własności do
połowy XIX wieku wyróżniają się ponadto wysuwaniem w nich na pierwszy plan
akt władztwa. Wynikało to z szerokiego zakresu uprawnień polityczno-prawnych,
jakie przysługiwały właścicielom majątków, wykonywanych przez centralne
organy administracji dóbr zwanych kamerami. Kamera pełniła zarówno funkcje
polityczno-administracyjne, jak też związane z administracją gospodarczą dóbr.
Niektóre bardzo rozległe dobra ziemskie zwane Herrschajt(np. Otyń) miały kamerę
centralną oraz odrębne kamery dla poszczególnych kompleksów dóbr. W miarę

A

1

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 20.
Urzędowy

2

Dziennik

1
·

/bidem, nr 13, poz. 87, 1946.
B. S p y r a, Specyfika fląskich archiw6w podworsko-prumysłowych, "Archeion" 1975, t. 62,

4

s. 105-112.

RP, nr 10, poz. 51, 1945.
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rozwoju gospodarczego rozrastała się także kamera, która oprócz prowadzącego
kanclerza i zarządzającego finansami administratora gospodarczego
zatrudniała również zarządcę lasów, stawów, spichlerza, browarów, gorżelni, cegielni itp. Na przełomie XVIII i XIX wieku część z tych stanowisk wyodrębniła
się w samodzielne jednostki organizacyjne, np. urząd renrowy (Rentami), urząd
budowlany (Bauamt), zarząd lasów (Forstamt), zarząd gospodarczy (Wittschaftsamt).
Wraz z rozwojem stosunków kapitalistycznych, likwidacją władztwa właścicieli
dóbr, zniesieniem poddaństwa i uwłaszczeniem chłopów oraz rozwojem przemysłu niektóre dobra ziemskie przekształciły się w koncerny rolniczo-przemysłowe.
Miejsce kamery zajęła generalna dyrekcja dóbr z dyrektorem na czele, która peł
niła już tylko funkcje gospodarcze. Generalnym dyrekcjom podlegały dyrekcje
branżowe (rolnictwa, leśnictwa, przemysłu), te zaś z kolei miały własne jednostki
administracyjne w terenie, zakłady produkcyjne, towarzystwa siostrzane i filialne
oraz udziały w obcych przedsiębiorstwach.
Archiwa majątkowe ukształtowane w wyniku tych wszystkich przemian mają
często bardzo skomplikowaną strukturę i odzwierciedlają różne fazy rozwoju historycznego. Kośćcem, wokół którego narastały ich zasoby, były kompleksy dóbr,
a nie ich właściciele. Wśród nich główną rolę odgrywają akta władztwa, które
dotyczą spraw polityczno-administracyjnych całego kompleksu dóbr i wszystkich
jego mieszkańców. Drugorzędne znaczenie mają materiały gospodarcze, dotyczące
zarządzania i gospodarowania majątkiem. Najmniej liczne i o marginalnym znaczeniu są natomiast materiały rodzinne i osobiste właścicieli.
Zabezpieczenie i udostępnienie archiwów majątkowych do badań naukowych
uważa się za jedno z najważniejszych osiągnięć służby archiwalnej po II wojnie
światowej. Ich fizyczne przejęcie umożliwił okólnik ministra rolnictwa i reform
rolnych z 14 lutego 1946 roku, polecający urzędom ziemskim przekazanie do
archiwów państwowych wszelkich akt z majątków przejętych do parcelacji 5 •
W zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przechowuje się kilka,
niestety najczęściej szczątkowo zachowanych, archiwów majątkowych. Oprócz
największego i najbogatszego pod względem zawartości zespołu "Wielka Własność
Ziemska w Brodach i Zasiekach" (Standesherrliches Dominium Pforten), który obecnie
jest wstępnie zinwentaryzowany, drugi pod względem rozmiaru jest opracowany
w latach 2002-2004 zespół o numerze 161 "Wielka Własność Ziemska w Otyniu"
(Herrschaft Deutsch Wattenbetg). Zawiera on 4460 jednostek archiwalnych, co stanowi
40,12 merrów bieżących wytworzonych w latach 1508-1941.
Zgodnie ze wstępnymi rozważaniami w zespole możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy materiałów: akta władztwa, akta gospodarcze i archiwum rodzinne
właścicieli dóbr.
kancelarię

J.

5
B. S m o l e ń s k a, Archiwa podworskie w Polsce Ludowej, "Archeion" 1955, t. 24, s. 39;
K u s, Akta podworskie w archiwum i praktyce badawczej, "Archeion" 1980, t. 70, s. 70.
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Grupa pierwsza zwana "Standesverwalrung" liczy 915 jednostek archiwalnych . W jej skład weszły materiały związane z szerokim zakresem kompetencji
administracyjno-policyjnych właścicieli dóbr podzielone na poniżej scharakteryzowane serie.
Verfassung und Verwaltung zawierają normatywy polityczno-administracyjne w formie zarządzeń władz krajowych, akta dotyczące reprezentacji stanowych
(statuty i regulaminy, protokoły z posiedzeń landtagu, wyciągi z protokołów stanów
księstwa głogowsko-żagańskiego), dokumentację spraw organizacyjno-administracyjnych (dzienniki podawcze Urzędu Obwodowego w Otyniu, obsadzanie
stanowisk, rozliczenie dochodów i wydatków urzędu).
Gemeindesachen skupia sprawy gmin wiejskich podległych właścicielom
dóbr otyńskich, tj. gminy Bobrowniki (Bobernig), Koźla (Dammerau), Otyń
(Oeutsch Wartenberg), Drzonków (Orentkau), Zakęcie (Erkelsdorf), Ługi (Freidersdorf), Zatonie (Giinthersdorf), Czasław (Heidau), Konradowo (Kunersdorf),
Gołaszyn (Lindau), Niedoradz (Nittritz), Swarzenice (Schwarmitz), Stary Staw
(Teichhof), Borów Polski (Windisch Bohrau), Sucha (Zauche). Poruszane w tej grupie zagadnienia dotyczą wizytacji gmin, wprowadzenia ordynacji gminnej, kontroli
finansów oraz zatrudniania urzędników sądowych i poborców podatkowych.
Fi.irsorgesachen, czyli opieka nad ubogimi, zawiera informacje na temat:
fundacji dobroczynnych, pomocy w wypadkach losowych, wsparcia i zapomóg,
zakładania domów dla ubogich, kontroli nad finansami kasy ubogich w poszczególnych majątkach oraz zatrudniania w nich odpowiedniego personelu.
Hospitalsachen, czyli opieka zdrowotna, dotyczy działalności szpitala św.
Krzyża w Otyniu: administrowania szpitalem, sprawozdań z jego działalności,
remontów budynku, przyjmowania pacjentów, wykazów chorych z określeniem
ich choroby, rozliczania rachunków oraz darowizn na rzecz szpitala.
Kirchen- und Schulsachen obejmuje sprawy patronatu właścicieli nad
szkołami i kościołami i zawiera informacje dotyczące budowy i utrzymania szkół
i kościołów, obsadzania posad nauczycieli i pastorów oraz wszelkich spraw finansowych w następujących miejscowościach : Bobrowniki, Borów Polski, Czasław,
Drzonków, Gołaszyn, Ługi, Niedoradz, Nowe Miasteczko, Otyń, Sucha, Zakęcie
i Zatonie.
Militarsachen podejmuje zagadnienia wojenne i wojskowe, przede wszystkim rekrutacje, kwaterunki i zaopatrzenie wojsk oraz wsparcie wdów i sierot po
poległych żołnierzach.

Największą grupą materiałów

(614 jednostek archiwalnych) w tej części
zespołu są różnego rodzaju akta policyjne dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem porządku, bezpieczeństwa publicznego i obyczajowego (Eigentums- und
Sicherheitspolizei oraz Ordnungs- und Sittenpolizei), spraw sanitarnych i weterynaryjnych (Sanitatspolizei), łowieckich i leśnych (Forst-, Feld- und Jagdpo-
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lizei), zabezpieczenia przeciwpożarowego (Feuerpolizei), prawa budowlanego
(Baupolizei), utrzymania dróg i mostów (Stra/3en- und Wegepolizei), oczyszczania
rowów melioracyjnych, zabezpieczania wałów odrzańskich, analizy stanów wód
(Wasserpolizei), nadzoru policyjnego nad związkami i stowarzyszeniami, handlem
i rzemiosłem (Gewerbepolizei).
Drugą przeważającą część zespołu stanowią akta gospodarcze. Liczą one 3529
jednostek archiwalnych, zgromadzonych w grupie "Herrschaftsverwaltung". Ze
względu na wartość historyczną na uwagę zasługują tu przede wszystkim materiały
prawno-majątkowe. Są to najstarsze zachowane w zespole akta sięgające początków
XVI wieku, dotyczące sporów Rechenbergów z okolicznymi sąsiadami o prawa
własności do poszczególnych ziem wchodzących w skład dóbr rycerskich (Rittergut) Otyń. W bardzo ważnej dla badacza serii "Eigentumssachen" znajdują także
swoje odzwierciedlenie najważniejsze wydarzenia w dziejach Wielkiej Własności
Ziemskiej Otyń. Należą do nich: toczący się w latach 1610-1645 spór między
Spritzensteinami i Rechenbergami o prawa własności dóbr, odpisy dokumentów
dotyczących zapisów testamentowych uczynionych przez Hansa Ernesta Spritzensteina na rzecz zakonu jezuitów, regulacje prawne w sprawie przejęcia Otynia
przez Dorotę Talleyrand-Dino na mocy testamentu Piotra Birona i ustanowienia
fideikomisu, włączenie Zarania do Wielkiej Własności Ziemskiej Otyń oraz przeprowadzony po śmierci księżnej Doroty w 1862 roku podział majątku między jej
dzieci- księcia Aleksandra Edmunda von Dino i markizę Paulinę Józefinę von
Castellano z rozdzieleniem zarządów obu dóbr. W serii tej można znaleźć również informacje dotyczące rozwoju i powiększającego się stanu posiadania dóbr
otyńskich o kolejne wsie, także w postaci odpisów z ksiąg gruntowych. Do ciekawszych materiałów należą ponadto dwie mapy Wielkiej Własności Ziemskiej w
Otyniu sporządzone w latach 1850-1851 przez jUrtnera na podstawie map MUliera
i Riegera w skali l : 15 000. Brak natomiast zupełnie dokumentów, które jeszcze
na początku XXwieku stanowiły dużą część zachowanych w zespole materiałów 6 •
Pozostałe akta gospodarcze również zostały podzielone na serie.
Grupę Kanzleisachen stanowią sprawy kancelaryjno-registraturalne; więk
szość z nich to dzienniki podawcze i kopiariusze korespondencji wychodzącej z
kancelarii. Ponieważ w zespole nie zachowały się żadne repertoria i wykazy akt, z
punktu widzenia archiwalnego na uwagę zasługują tu szczątkowe, kilkustronicowe
spisy akt wytworzonych przez Urząd Leśny w Otyniu (Forstamt) z lat 1880, 1888
i 1891, dotyczące spraw związanych z gospodarką leśną oraz przede wszystkim
sporządzony w 1863 roku spis akt przekazanych z Żagania do Otynia, dotyczących
administrowania Wielką Własnością Ziemską Otyń. Większość zawartych tam
materiałów została wytworzona w latach 1800-1862. Tylko nieliczne jednostki,
"Die !nventare der nichtstaat/ichen Archive Schlesiens l!. Kreis Griinberg und Freystadt, oprac.

K. Wuttke, Codex diplomalims Si/esiae, t. XXIV, Breslau 1908, s. 70-89.
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urbarze, sięgają okresów wcześniejszych. Spis ten został sporządzony
prawdopodobnie w związku ze śmiercią księżnej Doroty Talleyrand-Perigord
i podziałem majątku między jej dzieci. Mimo że zawiera on tylko 247 pozycji,
jego analiza pozwala na szacunkową ocenę liczby zachowanych z tego okresu
jednostek.
W serii Vermessungs- und Grenzregulierung znajdują swój wyraz uregulowania graniczne pomiędzy majątkami wchodzącymi w skład kompleksu dóbr
otyńskich, a także pomiędzy Wielką Własnością Ziemską Otyń i innymi właści
cielami ziemskimi oraz rejestry pomiarowe.
Bardzo bogato reprezentowane serie: Ablosungs- und Gemeinheitstei-

lungs-Sachen, Dismembrationssachen i Grundakten von den bauerlichen
N ahrungen dotyczą zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów oraz związa
nej z tym regulacji
gruntów.

zobowiązań chłopskich,

V erpachtungen zawiera kontrakty

likwidacji serwitutów i
dzierżawne

rozgraniczeń

zawarte w latach 1809-

1926.

Streitigkeiten traktuje o sporach
szczyźnianych

i finansowych,

dotyczących

znajdujących często

spraw własnościowych, pań
swoje rozwiązanie dopiero w

sądzie.

Typowo gospodarczą serią jest Wirtschaftsachen, zawierająca akta dotygospodarki rolno-hodowlanej w postaci: zarządzeń i instrukcji, sprawozdań
gospodarczych z poszczególnych folwarków wchodzących w skład dóbr otyńskich
(tj. Barcikowice, Bobrowniki, Borki, Borów Polski, Czasław, Drzonków, Gołaszyn,
Kiełpin, Klenica, Niwka, Niedoradz, Otyń, Stary Staw, Sucha, Zakęcie, Zatonie),
ich lustracji i inwentaryzacji, tabeli zasiewów, plonów i omłotów, informacji o
hodowli zwierząt (np. bażantów), dzienników prac polowych oraz dokumentacji
rachunkowej dotyczącej rozliczenia finansowego poszczególnych majątków.
Dużą część należących do Wielkiej Własności Ziemskiej w Otyniu gruntów
stanowiły lasy, dlatego też jedną z pierwszych, wyodrębnionych z kamery samodzielnych jednostek organizacyjnych był Zarząd Lasów w Otyniu (Forstamt
Deutsch Wartenberg). Wytworzone przez niego materiały stanowią najliczniejszą
serię zwaną Forstsachen w tej części zespołu (1071 jednostek archiwalnych),
zawierającą następujące grupy materiałów: podział terenów leśnych na mniejsze
jednostki organizacyjne, sprawozdania z zarządzania lasami i prowadzenia gospodarki leśnej w poszczególnych obwodach leśnych, sprawy personalne w tym
akta osobowe pracowników leśnych, dzienniczki pracy, budżety, plany zalesień i
wyrębów, wyniki pomiarów i szacunków dotyczące ściętego drewna, zbyt drewna
i innych użytków leśnych, szkody leśne oraz rozliczenie dochodów i wydatków
związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.
Oddzielną serię stanowią akta gospodarki łownej - J agdsachen z dokumentacją dotyczącą dzierżawy terenów łowieckich, handlu zwierzyną leśną, kłusow-

czące
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nictwa, szkód poczynionych przez zwierzynę leśną oraz sprawami finansowymi z
zakresu gospodarki łownej.
Akta wytworzone przez zakłady przemysłowe reprezentowane są przez serię
Brennerei- dotyczącą działalności gorzelni w Otyniu, Niwce i Za toni u, Schneidemiihle traktującą o tartaku w Klenicy oraz Ziegeleien, czyli cegiełnie z podziałem
na cegielnię w Bobrownikach, Drzonkowic, Klenicy i Niedoradzu. Zgromadzona
tu dokumentacja dotyczy przede wszystkim rozliczeń finansowych.
Grupa Bausachen obejmuje sprawy z zakresu budownictwa lądowego i wodnego, zawiera informacje dotyczące budowy i remontów obiektów mie~;-zkałnych
i gospodarczych oraz związane z tym rozliczenia finansowe, utrzymania i modernizacji wałów nadodrzańskich, a także wszelkich prac melioracyjnych.
Bogatą serię stanowi także centralna rachunkowość dóbr - Finanzsachen
z księgami i aktami rachunkowo-kasowymi, budżetami, biłansami i sprawami
pod a tkowymi.
Ostatnie serie tej części zespołu: Chatoullesachen i Backerei tworzą materiały dotyczące utrzymania pałaców w Otyniu i Zatoniu, parku w Zatoniu oraz
rozliczenia przypałacowej piekarni.
Trzecią, liczącą zaledwie 16 jednostek archiwalnych część zespołu stanowi
archiwum rodzinne ostatnich właścicieli dóbr, tj. ministra pruskiego Karla Rudolfa
Friedenthala i jego córki Renaty von Lanckcn-Wackenitz. W jego skład wchodzą
akta hipoteczne dotyczące pozaotyńskich posiadłości Renaty von LanckenWackenitz oraz inwentarz berlińskiego domu Friedenthałów. Materiały te mają
jednak niewielkie znaczenie merytoryczno-informacyjne.
Porządkowanie zespołu "Wielka Własność Ziemska w Otyniu" oparto na
"Wskazówkach metodycznych do opracowywania archiwów podworskich", wprowadzonych pismem okólnym nr l Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z 14 czerwca 1983 roku 7• Dopuszczają one zastosowanie jednej z trzech metod
opracowania:
l) zachowanie łub przywrócenie archiwum porządku nadanego przez jego
twórców, jeśli dany system porządkowania objął większą grupę materiałów
archiwalnych, co uwidacznia się w zachowanych pomocach archiwalnych lub
sygnaturach,
2) zachowanie lub przywrócenie układu kancelaryjnego,
3) opracowanie własnego układu przez porządkującego zespół archiwistę.
W wypadku wyboru trzeciego rozwiązania do wymienionych wskazówek
dołączono dwie propozycje systematyzacji akt. Zgodnie jednak z intencją twórców wskazówek metodycznych nie są to gotowe schematy do zastosowania, lecz

7 Zbiórprzepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w
latach 1952-2000, oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 487-502.
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jedynie koncepcje, które mają stanowić inspirację dla opracowujących zespoły akt
majątkowych archiwistów. W związku z tym należy z nich korzystać krytycznie,
modyfikując ich zalecenia stosownie do potrzeb danego zespołu.
Zespół "Wielka Własność Ziemska w Otyniu" zawiera 4460 jednostek archiwalnych. W porównaniu z większością innych zespołów majątkowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze jego stan
zachowania możemy określić jako dobry. Jednak jeżeli wetmierny pod uwagę
zasięg terytorialny i liczbę majątków wchodzących w skład dóbr otyńskich zwanych Berrschaft Deutsch Wartenberg oraz ponad czterechsetletni okres narastania
zachowanych materiałów archiwalnych, tj. lata 1508-1941, zdamy sobie sprawę
z tego, iż w rzeczywistości zachowała się w nim jedynie niewielka część ogromnego wytworzonego zasobu. Ponadto przy kolejnych zmianach właścicieli dóbr
dochodziło niejednokrotnie do wydzielania części akt, co burzyło ich wcześniej
ustalony porządek. Na podstawie materiałów zebranych do dziejów zespołu
ustaliłam, iż do takiej sytuacji doszło np. w 1862 roku, po śmierci księżnej Doroty
Talleyrand-Perigord, kiedy na mocy jej testamentu Wielka Własność Ziemska w
Otyniu została podzielona pomiędzy jej dzieci: księcia Alexandra Edmunda von
Oino i Paulinię Józefinę, markizę von Castellane oraz w 1881 roku przy sprzedaży
części majątku należącego do księcia von Oino ministrowi pruskiemu Rudolfowi
Friedenthalowi. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż zachowane w zespole
materiały to w przeważającej części akta dotyczące spraw gospodarczych, przy
których wytwarzaniu i przechowywaniu nie stosowano reguł kancelaryjnych i registraturalnych. W związku z tym podczas porządkowania zespołu bardzo trudno
było ustalić cechy charakterystyczne dla kancelarii kolejnych właścicieli i zarządców
Wielkiej Własności Ziemskiej w Otyniu.
Najstarsze, sięgające czasów Rechenbergów materiały mają postać luinych
składek. Prawdopodobnie były one przechowywane w postaci wiązek lub luzem
w szafach. Trafiły do Staatsarchiv Breslau, gdzie akta majątkowe wymieszano z
aktami miejskimi Otynia i Urzędu Szkolnego w Otyniu, włożono do wspólnych
brązowych papierowych okładek i oznaczono tytułem "Rep. 25 Stadt Deutsch
Wartenberg" oraz napisaną niebieską kredką sygnaturą i pieczątką archiwum.
Największa grupa akt wytworzona od czasów jezuickich (przede wszystkim
w serii Kirchen- und Schulsachen) poprzez Bironów do Wackenitzów ma postać
poszytów. Są one oprawione w tekturowe okładki koloru szarego lub łososiowego
z niebieskim grzbietem. Tytuły jednostek i daty skrajne były pisane odręcznie
czarnym tuszem. Często pojawiała się także nazwa akratwórcy (Generai-Verwaltung der Berrschaft Deutsch Wartenberg, Oie Lancken-Wackenitz'sche
Genarai-Verwaltung). Nielicznie zachowane sygnatury typu XI 4, IV 4 świadczą
o przechowywaniu akt w repozytorium w ściśle określonym porządku. Fragmentaryczność ich zachowania oraz brak dodatkowych pomocy w postaci spisów akt,
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repertoriów czy planów registratury uniemożliwia jednak przywrócenie materiałom
ich pierwotnego układu.
Typowe dla kancelarii pruskiej akta znajdują się w pierwszej części zespołu,
w której zgromadzono akta władztwa. Zostały one wytworzone przez Urząd Obwodowy w Otyniu (Amtsbezirk Deutsch Wartenberg). Są to niebieskie poszyty, na
których występują napisane lub nadrukowane stałe elementy opisu: nazwa urzędu
(Acta des Amtsbezirks Deursch Wartenberg betreffend), tom (Band), miejsce na
wpisanie sygnatury oznaczającej przechowywanie akt w registraturze (Abtheiłung,
Sectio. Nummer). Z prawej strony okładki znajdowało się miejsce na wpisanie dat
rozpoczęcia (angefangen) i zakończenia (geschlossen) poszytu .
Charakterystyczna jest także grupa akt w serii F orstsachen, dotycząca przede wszys tkim zarządzania, planowania, sprawozdawczości, wyników pomiarów i
szacunków, budżetów. Są one oprawione w ciemnoniebieskie tekturowe okładki
z określeniem nazwy aktatwórcy (najczęściej jest to Das Herzogłiche Forstamt
zu Deutsch Wartenberg), tytułem teczki i datami skrajnymi z wypustką koloru
łososiowego, na której powtórzono tytuł i daty skrajne jednostki. Na aktach tych
brak jednak sygnatury. jednakże nawet w tej serii występuje duża różnorodność,
gdyż akta dotyczące wyrębów tzw. Abzahlungstabelle wyglądają już zupełnie
inaczej (oprawne w jasnobrązową tekrurę składki z tytułem, miejscem wyrębu
[Schutzbezirk] i rokiem gospodarczym [Wirtschaftsjahr]).
Dużą grupę akt, przede wszystkim finansowych, stanowią księgi o bardzo
różnym formacie i sposobie oprawy (najczęściej okładki z grubej tektury oklejone
czarnym łub zielonym papierem), tylko z tytułem lub bez jakiegokolwiek opisu.
Tu także brak jakichkołwiek oznaczeń kancelaryjno-registraturalnych.
Ponadto w różnych grupach akt w zespole zachowała się bardzo duża liczba
składek, na których odręcznie napisano tytuł, zszytych i nieoprawionych rachunków oraz składowanych w segregatorach załączników do rachunków.
Fragmentaryczność zespołu i zachowane tylko dla niewielkiej jego części
oznaczenia kancelaryjne, w których wobec braku dodatkowych pomocy w postaci
repertoriów czy planów registratury trudno było dopatrzyć się jakiejś ciągłości i
przejrzystości, uniemożliwiły mi zarówno przywrócenie archiwum porządku nadanego mu przez jego twórców, jak i odtworzenie układu kancelaryjno-registraturalnego. Wobec tego przy porządkowaniu zespołu "Wielka Własność Ziemska
w Otyniu" zastosowałam trzecią dopuszczoną we wspomnianych wskazówkach
metodycznych metodę opracowania. Skonstruowany przeze mnie układ jest
układem rzeczowo-chronologicznym opartym na kompetencjach aktotwórcy.
Zgodnie ze specyfiką śląskich archiwów majątkowych, inspirując się schematem
ramowym stanowiącym załącznik B do wskazówek metodycznych do opracowania archiwów podworskich, cały zespół podzieliłam na trzy zasadnicze części:
Standesverwaltung (akta władztwa), Herrschaftsverwaltung (akta gospodarcze)
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i Familienarchiv (archiwum osobiste właścicieli dóbr). W ramach każdej z tych
grup wydzieliłam serie, które podzieliłam na podserie i grupy rzeczowe. Tak
szczegółowy podział miał również na celu zwiększenie przejrzystości zespołu i
ułatwienie ewentualnym badaczom szybkiego dostępu do interesujących ich grup
materiałów. Zawartość poszczególnych serii zespołu została opisana w pierwszej
części niniejszego artykułu.
W porównaniu z innymi przechowywanymi w zasobie Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze zespołami zgromadzone tu archiwalia majątkowe są stosunkowo
rzadko wykorzystywane. Mimo swojego szczątkowego w większości stanu zachowania należy jednak podkreślić, że zawierają one dużo bardzo cennych informacji
z różnych dziedzin. W związku ze zdecydowaną przewagą akt gospodarczych na
plan pierwszy wysuwają się zagadnienia z zakresu historii społeczno-gospodarczej
i kultury materialnej, przede wszystkim problemy związane z historią wsi. Można
je również wykorzystać przy badaniach nad rozwojem przemysłu i stosunków
kapitalistycznych. W związku z tym, że właściciele dóbr mieli prawa patronatu
nad szkołami istniejącymi w obrębie ich posiadłości, w zespołach majątkowych
zachowały się liczne materiały dotyczące budowy i utrzymywania szkół oraz
obsadzania stanowisk nauczycieli. Stanowią one cenną dokumentację do historii
rozwoju oświaty i szkolnictwa. Podobnie rzecz się ma z materiałami dotyczącymi
nadzoru właściciela dóbr nad podległymi mu gminami wiejskimi, czy też ukazującymi stosunki między dworem i Kościołem w związku ze sprawowaniem prawa
patronatu nad kościołami. Wszystkie te akta mogą być wykorzystywane zarówno
przez badaczy, piszących prace magisterskie studentów, jak też mogą być przydatne lokalnym społecznościom poszczególnych wsi w ramach tak modnego dzisiaj
odtwarzania historii swojej miejscowości.

Beata Grelewicz
BESTAND UNO ORDNUNGSWEISE DER GUTTERAKTEN
IM STAATSARCHIV ZIELONA GÓRAAM BEISPIEL DES BESTANDS
"HERRSCHAFT DEUTSCH WARTENBERG"
Zusammenfassung
Der Artikel behandelt die Probierne der Ordnungsweise der Giitterakten im Staatsarchiv Zielona
Góra am Beispiel des Bestands "Herrschaft Deutsch Wartenberg". Die Schlol3archive wurden
von den einzelnen Adelsfamilien gegriindet. Dort fand man die Lehens- und Verwaltungsakten,
aber auch die einzelnen Informationen iiber das Leben und das politische Engagement der
Mitglieder der hiesigen Familien. Die schlesischen Schlol3archive bezeichnet man heute ais
sehr spezifisch. Be i ihrer Entstehung war selbst das G ut und nich t die Person des Eigentiimers
wichtig. Die Hauptrolle spielen natUrlich die Herrschaftsakten, die die politisch-administrativen
Sachen der ganzen Giiterkomplexen betrafen. Au f dem zweiten Platz stehen die Wirtschaftssachen. Sie geben die Informationen iiber die iikonomische Verwaltung. Ais vereinzelt sehen
wir die personlichen Notizen der ganzen Adelsfamilien.
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Im ersten Teil des Artikels wurde der lnhalt des Bestands "Herrschaft Deutsch Wartenberg" dargesteł lt, mit genauem Hinblick auf die drei Gruppen der Materialien, wo auch
die bestimmten Serien beschrieben wurdcn. Im Bestand "Standesverwaltung" sehen wir:
Verfassung und Vcrwaltung, Gemeindesachen, Fiirsorgesachen, Hospitalsachen, Kirchen- und
Schulsachen, Militarsachen. Polizeisachen. Im zwciten T ci!- "Herrschaftsverwaltung" wurden
die Serien von Kanzleisachcn, Vermessungs- und Grenzregulierung, Ab!Osung- und Gcmcinheitsteilungssachen, Oismembrationssachen, Grundakten von den bauerlichen Nahrungcn,
Eigentumssachen, Verpachtungen, Streitigkeiten, Wirtschaftssachen, Forstsachen, Jagdsachen,
Brennerei, SchneidemUhle, Ziegcleien, Bausachen, Finanzsachen, Chatoullesachen, Backerei.
Das dritte Tcil ist "Familienarchiv" mit allen dazugehorigen Informationen iiber die terzen
Besitzer der Herrschaft.
Das zweite Teil des Artikels wurde der Charakteristik des Archivs und der Bestandordnungsmethoden gewidmet.
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MATERIAŁY DO HISTORII ŚRODKOWEGO NADODRZA

(XVI-XVIII WIEK) W ZASOBACH
AUSTRIACKIEGO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W WIEDNIU

naliza dokumentów dotyczących ziem Środkowego Nadodrza zgromadzonych
w archiwum wiedeńskim odsłania treści dotychczas słabo znane historiografii
polskiej. Jest ona tym bardziej pożądana, iż dzieje polityczno-ekonomiczne tych
ziem do dziś stanowią tematykę skomplikowaną badawczo. Głównym tego powodem jest niekompletność materiałów przechowywanych w archiwach w Zielonej
Górze i Wrocławiu oraz archiwum praskim. Stąd też w trakcie prac pojawiło się
zainteresowanie zbiorami Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu i
możliwości ich wykorzystania do badań nad przywołanym problemem. Oprócz
Głównego Archiwum Państwowego w Pradze, archiwum wiedeńskie jest najwięk
szym ośrodkiem gromadzenia dokumentacji dotyczącej habsburskiego okresu
historii Dolnego Śląska, znajdującym się poza granicami Polski 1•
Materiały do historii regionu środkowoodrzańskiego zgromadzone w Osterrcichisches Staatsarchiv (Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu) w
pierwszym rzędzie obejmują kwestie związane z funkcjonowaniem na terenie
Dolnego Śląska jednostki terytorialno-administracyjnej księstwa głogowskiego
wraz z zawierającą się w jego strukturach enklawą świebodzińską. Do 1740 roku
tutaj właśnie przebiegała polityczna granica, do której odnosiły się interesy monarchii habsburskiej. Analiza zgromadzonych iródeł rzuca ciekawe światło tak na
politykę wewnętrzną państwa habsburskiego, jak i miejsce Śląska oraz samych
stanów śląskich w życiu państwa austriackiego.
Przynależność Śląska do Królestwa Czech (na które składały się ponadto
prowincje Dolnych i Górnych Łużyc, Moraw i samych Czech) warunkowały ukła
dy trenczynskie zawarte w 1335 roku pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Janem
Luksemburczykiem. Przyniosła ona w konsekwencji określony, logiczny charakter

A

1
O zasobach archiwum wiedeńskiego: C. G r li n h a g e n, E in e archiva/ische Reisenach Wim
(Pffingsten 1871 ), "Zeitschrift fiir die Geschich te und Al tertum s Schlesien" 1871, Bd. 11, s. 2535. O zasobach archiwum praskiego: W. Strzyż e w ski, Dzieje wczesnonowożytne Środkowego
Nadodrza w świetle archiwaliów Głównego Archiwum Państwowego w Pradze, "Rocznik Lubuski"
1992, t. 16, s. 275-282.
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ewolucji dziejowej prowincji. U progu czasów nowożytnych korona św. Wacława
przeszła z rąk Jerzego Podiebrada, na Władysława Jagiellończyka. Następnie mocą
układu w Muchoborze z 1474 roku Śląsk został oddany konkurentowi Włady
sława, Maciejowi Korwinowi. Po nieudanych rządach Jana Olbrachta u schyłku
stulecia na Śląsku pojawił się późniejszy król polski Zygmunt Jagiellończyk. W
1515 roku jako Zygmunt I zawarł układ z cesarzem Maksymilianem dotyczący
kwestii dziedziczenia w Czechach i na Węgrzech, co w wypadku bezpotomnej
śmierci spadkobiercy Jagiellonów czeskich miało zaowocować zrzeczeniem się
przez nich praw do rzeczonych władztw na rzecz Habsburgów. I tak po śmierci
Ludwika II w bitwie pod Mohaczem w 1526 roku cesarz Karol V oddał Czechy,
a tym samym Śląsk we władanie swemu synowi Ferdynandowi I. Nowy król
jeszcze w tym roku odebrał od stanów śląskich hołd lenny i przystąpił do reorganizacji struktury administracyjno-stanowej. W skali globalnej (w odniesieniu do
monarchii Habsburgów austriackich) miał temu służyć wydany już w 1527 roku
porządek dworsko-państwowy przewidujący powstanie rady dworskiej, tajnej rady,
kancelarii dworskiej i kamery dworskiej. Tym właśnie organom podporządkowano
funkcjonujące na Śląsku urzędy stanowe i organa zarządzania krajowego. Zdecydowane zmiany instytucjonalne przyniosło dopiero przejście Śląska pod panowanie
pruskie w 1741 roku w wyniku wojny o sukcesję austriacką po śmierci Karola VI
i wstąpieniu na tron jego córki Marii Tercsy 2•
Naprzeciw władzy habsburskiej, kontrolującej całość Królestwa Czech w regionie Środkowego Nadodrza (w okresie XVI-XVIII wieku), wychodziła konkurująca
z nią Marchia Brandenburska. Był to kolejny ośrodek władzy odgrywający istotną
rolę w polityce regionu. Jej wpływy wzrosły po 1482 roku, kiedy to w wyniku wojny
o sukcesję głogowską od Śląska odpadło księstwo krośnieńskie przejęte teraz przez
Brandenburgię. Tym samym brandenburskimi stały się takie ośrodki miejskie,
jak Krosno, Lubska i Su Iechów. Marchia stała się odtąd czynnikiem wpływającym
na przebieg wydarzeń w regionie. Podkreśleniem aspiracji Brandenburczyków
do dominacji na terenie Śląska i księstw śląskich stało się przekazanie im za
zgodą stanów głogowskich w 1686 roku weichbildu świebodzińskiego, z którego
utworzono nawet na lat dziewięć osobne księstwo 3 . Obszar powrócił w struktury
administracyjne Śląska austriackiego w 1695 roku. Znane są również roszczenia
brandenburskie wysuwane względem księstw śląskich w okresie do 1763 roku,
popierane precedensowymi aktami wydanymi zwłaszcza w pierwszej połowie XVI
Historia Śląska, red . M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 76-79, 104-108 i 118-121.
"den so genamen Schwibuf3ischen CreyB in unserm Frtum Glogau gelegen, an des
Erzfiirst zu Brandenburg [... ] sub qualitate Fendi Masculini Bohemici zu iiberlaBen", Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Księstwo głogowskie 1329-1886, Rep. 24, sygn . 13, s. 36-37;
F. Z i m m er m a n n, Beytriige zur Beschreibungvon Schlesien, t. 10, Brieg 1791, s. 6; G. Z er n d t,
Geschich/e von Stadt tmd Kreis Schwiebus, Schwiebus 1909, t. 2, s. 344-349; C. G r ii n h a g e n,
Geschidite Sch/esiens, t. 2, Gotha 1884-1886, s. 362-369.
2

3
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wieku przez samych książąt śląskich. Nie można też zapominać o odzywających
się sporadycznie po 1526 roku inicjatywach Rzeczypospolitej, czy może dynastii
zasiadających na jej tronie w kierunku wzmocnienia wpływów polskich. Nie były
one jednak prowadzone konsekwentnie i nie kontynuowano ich, upadały często
wraz ze śmiercią samego dynasty czy, jak w wypadku jana Olbrachta i Zygmunta
Jagiellończyka, w momencie zrzeczenia się przez nich tytułu książęcego.
Dokumenty przechowywane w Osterreichisches Staatsarchiv w odniesieniu
do tak zarysowanych ram terytorialnych dotyczą w dużej mierze okresu XVI-XVIII
wieku. Ich gromadzenie i przechowywanie było związane z żywotnymi interesami
cesarstwa. Na tym z kolei tle nieprzypadkowe wydają się serie archiwaliów powiązane z dziejami Środkowego Nadodrza. Mimo to najbogatszą dokumentację
mają tereny bezpośrednio pozostające pod panowaniem habsburskim, a więc
południowe tereny obecnego województwa lubuskiego, podczas gdy ziemie na
północ od Świebodzina są reprezentowane przez unikalne jednostki i poszyty
znajdujące się w różnych częściach zasobu.
Zbiory Ósterreichisches Staatsarchiv są podporządkowane poszczególnym
filiom archiwalnym. Pierwszą z nich jest zasób Archiwum Administracyjnego
(Allgemeines Verwaltungsarchiv). Dalej mamy Archiwum Kamery Dworskiej
(Finanz- und Hofkammerarchiv), następnie Dworskie Archiwum Narodowe
(Haus-, Hof- und Staastarchiv) i Archiwum Wojenne (Kriegsarchiv). Pierwotnie
były one niezależnymi ośrodkami archiwalnymi, obecnie pozostają pod zarządem
centralnym Ósterreichisches Staatsarchiv.
Dokumentacja przechowywana w Archiwum Administracyjnym odnosi się
w dużej mierze do jednostek Kancelarii Nadwornej (Hofkanzelei) 4 • Powstanie
archiwum było związane z likwidacją kancelarii i powołaniem w dobie reform
państwa w 1749 roku przez cesarzową Marię Teresę tzw. Directorium in publicis
et cameralibus. Wówczas też skatalogowano istniejące archiwum likwidowanej
instytucji i połączono je z nowymi registraturami wychodzącymi aktualnie z Dyrektorium. Instytucja ta była odpowiedzialna przede wszystkim za sprawy związane
z administracją państwa, zarządem finansowym prowincji z wyłączeniem spraw
wojskowych, które pozostawały nadal domeną Nadwornej Rady Wojennej (Hofkriegsrat). Owo Archiwum Dyrektorium w 1783 roku zostało przemianowane na
Archiwum Zjednoczonej Kancelarii Czesko-Austriackiej (Archiv der vereinigten
bohmisch-osterreichischen Hofkanzlei), a od 1848 roku istniało jako Archiwum
Ministrestwa Spraw Wewnętrznych (Allgemein Archiv des Ministeriums des Innero). Zasób główny był przechowywany w pałacu Czesko-Austriackiej Kancelarii
Dworskiej, czyli dzisiejszej siedzibie Sądu Konstytucyjnego. Mowa tu o niezwykle
4
M. G o b l, Das "neue" Allgemeitu Verwaltungsarchiv, "Scrinium. Zeitschrift des Verbandes
osterreichischer Archlvare" 1990, Bd. 43, s. 140-15 l. W. G o l d l n g e r, The Allgemeines Verwa/tungsarchiv, "Austrian History Yearbook" 1970/71, No 6/7, s. 17-21.
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obszernych zbiorach archiwalnych, w związku z czym interesujące nas kwestie do
historii Śląska są porozrzucane wśród wielu działów:
- Lehmssachen Bahmen in genere (II.A.4),
- Miihren-Schlesien (II.A.S),
- Neue Provinzm, Staatsverwaltung (II.A.6),
- Cubemien und Regienmgen (III.A.4),
- Kreisiimter (lll.A.S),
- Teuerungszuschiisse (lll.B.7),
- Malversotions- und Kossotionsfiil!e (lll.B.13),
- StandeserhOhungen, Wappenbriefe (IV.D.): Ehrentitel, Ceheime Wiirden, Ordensverleihungen, fremde Orden, Adaptationen, Namem;- und Wappenvereinigungen,
Londesfiirstliche Privilegien,
- Stiindische Buchholtung (IV.H.6).
Pozostałe sygnatury jedynie w niewielkim stopniu odnoszą się do tematyki
śląskiej w ogóle, a zupełnie nie poruszają kwestii środkowonadodrzańskich.
Interesujący materiał skatalogowano też w tzw. Adelsarchiv. Archiwum szlacheckie obejmuje okres do 1823 roku. Zawarto w nim głównie podniesienia do
stanu szlacheckiego, akty ulepszenia herbów związane z przejściem szlachcica z
grona szlachty czy rycerstwa do książąt, hrabiów czy baronów. Znajdujemy w nim
wiele przykładów nadania tytułu szlachcie z terenów Nowej Marchii i Dolnego
Śląska 5 • Natomiast opisy herbów szlachty dolnośląskiej znajdują się też w herbarzach zamieszczonych w tzw. Wappenbuch 6 • Z zagadnień dotyczących dziejów
Kościoła wymienić należy spisy dokumentów wydane dla klasztorów i domów
zakonnych mających swą siedzibę bądź posiadających dobra ziemskie na Śląsku .
Wszystkie one zostały zgromadzone w zasobie Unterricht/Kultus (02). Niestety, w
odniesieniu do omawianej tematyki zachowane są jedynie dokumenty dotyczące
zakonu klarysek w Głogowie 7 •
W Archiwum Kamery Dworskiej i Finansowej (Finanz- und Hofkammerarchiv) są przechowywane akta dotyczące problematyki finansowej monarchii
habsburskiej 8 • Pod tym terminem rozumieć należy wszystkie dziedziny życia,
które w jakiś sposób były związane z przychodami i rozchodami finansów państwa,
ordinari tmd extraordinari liinnahmen~. Do 1848 roku Kamera Dworska rozciągała
ponadto kontrolę nad takimi elementami życia państwa, jak gospodarka, handel,
5 Wszystkie dokumenty zostały dokładnie skatalogowane w pięciu tomach: Osterreichisches
Staatsarchiv (dalej: OS), Allgemcines Verwaltungsarchiv (dalej: AVA), Adelsakten, t. 1-5.
6
OS, AVA, Wappenbuch , t. 1-3.
7 OS, AVA, Alter Kultus- Unterricht/Kultus, Krt. 880, sygn. 644.
R Jako takie archiwum to istnieje od 1945 r.: G. M r a z, Das Wiener Hafkammerarchiv ais
FinmiZ- und Wirtschaftsarchiv von Bedeutung, "Scrinium" 1982, B d. 26/27, s. 304-308.
9 OS, Finanz und Hofkammerarchiv (dalej: FHKA), Hoffinanz Osterreich, A7, Krt. 2,
sygn. 11, s. 35.
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górnictwo, budownictwo, kredyt czy transport 10 • Tutaj spoczywało gros akt administracji finansowej monarchii habsburskiej. Archiwum Kamery Dworskiej było
wzmiankowane już w 1528 roku . Przechowywano w nim dokumenty, rejestry
gospodarcze Kamery Dworskiej powstałej rok wcześniej. Kamera była centralnym
organem finansowym państwa, w pierwszej linii odpowiedzialnym za ściąganie
należności do skarbca cesarskiego i pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem struktur państwa, dworskich i armii. Od tego też roku zlokalizowane
jest przy Johannesgasse 6, w pierwszej dzielnicy miasta. Do 1945 roku istniały
jednak dwa archiwa (Hofkammerarchiv i Finanzarchiv). Wpłynęło co na obecny
podział struktury tego najstarszego archiwum wiedeńskiego na:
-Zasób Archiwum Kamery Dworskiej (Hofkammerarchiv),
-Zasób Archiwum Finansowego (Finanzarchiv).
Materiały dotyczące lat 1527-1741 w odniesieniu do Śląska znajdują się w
dziale drugim Zasobu Archiwum Kamery Dworskiej pod nazwą "Akta Starej
Kamery Dworskiej" (Akten der A/ten Hofkammer). Kamera była przez z górą 300 lat
centralnym organem zarządzania w państwie, a liczba jej funkcjonariuszy wzrosła
z dwóch radców i personelu pomocniczego (koncypistów, ingiosatorów etc.) do
serek urzędników w pierwszej połowie XIX wieku. Była jednostką nadrzędną,
kontrolującą kamery prowincji z siedzibami w Wiedniu, Innsbrucku, Pradze i
Bratysławie. Spośród poszczególnych działów rzeczonego zasobu brak przekazanego po 1920 roku Czechosłowacji zasobu Hoffinanz Bohmen, co znacznie
zubaża ewentualne możliwości badawcze. Najważniejszą częścią pozostał w takiej
sytuacji oddział tzw. Gedenkbiicher. Wśród nich znajdują się naturalnie i Bahmische
Gedenkbiicher. Są co nie tyle księgi pamiątkowe, ile kroniki prowincji czeskiej, w
których znajdujemy liczne odpisy oryginalnych dokumentów dotyczących życia
społeczno-gospodarczego księstwa głogowskiego. Zawierają się one w 83 comach
spisywanych odręcznie w latach 1527-1749. Znajdują się w nich więc odpisy dokumentów wychodzących z Kamery Dworskiej od czasów cesarza Maksymiliana
l do czasów Marii Teresy. Każdy kolejny com został opatrzony datą bądź datami.
Na skutek ułożenia archiwalnego za tzw. Niederosterreichische Gedenkbiicher, a przed
Ungarische Gedenkbiicher, ich numerację otwiera com 300. Znajdujemy tu materiały,
które można zaszeregować podług kwestii dotyczących:
-życia miast: Zielonej Góry, Szprotawy, Głogowa, Kożuchowa, Świebodzina,
Polkowic, Żar, Żagania, Krosna, Sulechowa;
-życia wsi terenów południowo-nadodrzańskich;
-problematyki obejmowania zastawów dóbr zastawnych (Pjandschillingsgiitter)

°

1
C. S a p per, Das Hofkammerarchiv im Wande/der Zeiten, [w:] Franz Gri//parzer, Finanzbeamter und Archivdirektor. Festschrift zum 200. Geburtstag, Wien 1991, s. 147-180; M.H.L., The
Finanz- und Hofkammerarchiv, "Austrian History Yearbook" 1970-71, No 6/7, s. 22-38.
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w Szprotawie, Zielonej Górze, Polkowicach oraz lenn zamkowych (Burglehen) w
Kożuchawie i Świebodzinie;
-zamku w Szprotawie, Kożuchowie, Świebodzinie, Głogowie;
- kwestii zastawów czynionych z księstwa głogowskiego Biebersteinom w
1537 roku i Fryderykowi legnickiemu w 1540 roku;
-cesji terytorialnej z 1685 roku poczynionej z ziemi świebodzińskiej na rzecz
KurfUrsra brandenburskiego;
-rezolucji względem sporów szlachty księstwa głogowskiego prowadzonych
przez przedstawicieli tego samego stanu;
-kwestii współdziałania politycznego sranów głogowskich;
-odpisów podniesień do stanu szlacheckiego, zdobycia godności barona łub
hrabiego;
- pożyczek udzielanych przez szlachtę cesarzowi oraz tzw. Antizipationen, a
więc sum zbieranych na poczet przyszłych podatków;
-sporów miast ze szlachtą (Żagania, Zielonej Góry, Głogowa, Szprotawy);
-problematyki związanej z obsadą i funkcjonowaniem urzędu starosty ziemskiego (Fiirstentumhauptmann);
- przywilejów szlacheckich i ewentualnych odszkodowań w związku z ich
utratą;

-rozkazów w sprawie roli fortyfikacji miejskich w księstwie głogowskim.
jest to materiał dość rozproszony, gdyż Bahmische Gedenkbiicher są zbiorem
niezwykle obszernym i wymagającym jeszcze gruntownej analizy iródłoznawczej
otwierającej szerokie możliwości badawcze 11 • Nie są to jednak wszystkie dokumenty zebrane przez autorów, jakie opuściły kamerę, jednak ich analiza wskazuje, iż
nie umieszczono w nich jedynie materiałów najważniejszych i najobszerniejszych.
Wiele pośród nich "drobnicy" archiwalnej. W związku z kronikarsko-kancelaryjną
formą dokonanego wpisu poszukiwania muszą być prowadzone według występu
jącej w księgach chronologii zdarzeń .
Innym działem zasobu Archiwum Kamery Dworskiej i Finansowej odnoszą
cym się do wyznaczonych ram czasowo-przestrzennych pozostają Dokumenty
Rod zinne (Fami/ienakten). Ich analiza dostarcza wielu informacji związanych z
życiem szlachty śląskiej, a w tym i szlachty głogowskiej. Odnoszą się one głównie
do kwestii związanych z podniesieniem do stanu szlachty wyższej (Herrenstand),
które znajd ujemy w VerzeichnifJ iJsterreichischer Diener und Unterthanen we/che von
weiland Kaiser Mathia-'Leiten bis zur Regierung seiner Majestiit Kaiser Josephi II.
Standeserhohunge erha/ten haben, von 1612 bis 1765. Licznie reprezentowane są
też zawiadomienia ślubne i zaproszenia kierowane do cesarza ze strony szlachty
głogowskiej, zawierające wyszczególnienie wiana i posagu przyszłych żon. Archi-

11

OS, FHKA, Bahmische GedenkbUcher, nr 300-383 (t. 1-83).
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walia te zostały usystematyzowane przez naniesienie do zwartego poszytu księgi
i alfabetyczne uporządkowanie nazwisk. Występuje w niej wyłącznie szlachta.
Do rodzin zamieszkujących księstwo głogowskie odnosi się siedemnaście tego
rodzaju poszytów. Wspomnienia godne wydają się też Herrschaftsakten, czyli akta
władztw (majątków), które jednak tylko w sposób pobieżny dostarczają informacji
o życiu prowincji śląskiej.
W niewielkim stopniu tematyki środkowonadodrzańskiej dotyczą akta Nowej
Kamery Dworskiej (Akten der neuen Hofkammer) z lat (1761-1848), co wynika z
sytuacji geopolitycznej zaistniałej po okresie wojen śląskich (1740-1763).
Trzeci oddział Osterreichisches Staatsarchiv to Haus-, Haf- und Staatsarchiv 12 ,
który znajduje się przy Minoriren Platz l, w budynku wystawionym tu na jego
potrzeby w 1900 roku. Archiwum to, jako Geheime Hausarchiv, powstało w 1749
roku, podobnie jak i Allgemeines Verwaltungsarchiv, w myśl reform cesarskich
Marii Teresy. Na potrzeby archiwum dokonano analizy porównawczej materiału
zgromadzonego w archiwach niegdysiejszych rezydencji habsburskich (Praga,
Graz, Innsbruck), celem uzupełnienia materiału zgromadzonego na miejscu, w
Wiedniu. Było to związane z przewidywaną i prawdopodobną już wówczas utratą
Śląska skutkiem wojen o sukcesję austriacką. Jego obecna forma została nadana
archiwum dopiero w XIX wieku.
W Haus-, Haf- und Staatsarchiv znajdziemy dokumenty, rękopisy, pisma
władz, korespondencję prywatną, mapy i plany obejmujące około 250 000 jednostek
sięgających 816 roku, czasów panowania Ludwika Łagodnego. W odniesieniu do
interesującego regionu stwierdzamy, iż przechowuje się tu jednostki archiwalne
bezpośrednio opatrzone tytułem Schlesien. Skatalogowano je w dziale Staatsabteilungen (07), w którym pomieszczono materiały, opierając się na ich tematyce pań
stwowej czy regionalnej. I tak przykładowo w dziale tym znajdujemy dokumentację
dotyczącą przywileju Władysława Jagiellończyka dla szlachty głogowskiej z 1510
roku 13 , dalej stanów księstwa głogowskiego oraz zastawu tegoż księstwa z lat 15401544 na rzecz Fryderyka II legnickiego 1\ kontrybucji z lat 1635-1639 dokonanych
przez starostę ziemskiego Georga von Oppersdorfa na tamtejszych stanach 15 i wiele
innych. Z 1741 roku pochodzą też dokumenty pruskie opisujące urządzenia ustrojowe na Śląsku z okresu habsburskiego, z dokładnym uwzględnieniem księstwa
głogowskiego. Dalszy tekst jest dokładną adnotacją zmian poczynionych przez
Fryderyka II w ramach inkorporacji prowincji do Królestwa Prus 16 • Nadmieńmy,
12

Inwentarz Haus-, Hof- und Staatsarchiv opublikowano w: Gesamtinventar des Wiener
Haus-, Hoj- und Staatsarchiv, t. 1-5, Wien 1936-1940.
13
OS, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv (dalej: HHSA), Staatenabteilungen, Schlesien, Krt.
2, Faz 2, Ad. I/1, s. 163-175.
14
OS, HHSA, Staatenabteilungen, Schlesien, Krt. l, Faz l, Ad. l/2, s. 73-80.
15 OS, HHSA, Staatenabteilungen, Schlesien, Krt. 2, Faz 3, Ad. l/2, s. 103-109.
16
OS, HHSA, Staatenabteilungen, Schlesien, Krt. 4, Faz 8, Ad. 1/2, s. 50-109.

280

Jarosław

Kuczer

iż w Haus-, Hof- und Staatsarchiv znajdują się zbiory dotyczące historii Polski
zgromadzone w dużej mierze tym samym dziale, pod zbiorowym określeniem
Polen (wyłączając dokumenty kancelarii nadwornej) 17 •
Zasób archiwalny Kriegsarchiv znajdujący się obecnie przy Nottendorfergasse
2 został założony przez cesarza józefa I w 1711 roku, a pieczę sprawowała nad nim
Nadworna Rada Wojenna, najwyższe władze wojskowe w monarchii habsburskiej 18 •
Bezpośrednim inicjatorem powołania archiwum był książę Eugeniusz sabaudzki.
Znalazły się tu materiały Nadwornej Rady Wojennej, przechowywane już od 1556
roku. Kriegsarchiv założono, by- jak nadmieniono- "die durche in und anders saeculum her wegen Lange der Zeit ausser Ordnung und in Vergessenheit kombene,
sansten aber an sich selbsten sehr importlich und denkwiirdtige Schrifften wiederumb hervorzusuechen und in guete Ordnung bringen zu lassen" 19 • Archiwum
Wojenne podzielono na pięć oddziałów. Materiały dotyczące kampanii wojennych,
rozgrywających się na teren ie Dolnego Śląska, Nowej Marchii przechowywane
pod d ziałem Starych Akt Polowych (A/te Feldokten- 02) 20 •
I to właśnie A/te Feldokten obejmują interesujący nas materiał, gdyż w oddziale
Neue Feldokten zgromadzono materiał dotyczący akt operacyjnych z okresu I wojny
światowej (1914-1918).
Tutaj znajdują się informacje dotyczące poszczególnych kampanii wojennych:
-wojny trzydziestoletniej (obejmuje lata 1618-1653),
-wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660),
-wojny austriacko-tureckiej (1660-1683, 1683-1699 i 1715-1738),
-wojny północnej (1703-1721),
-wojen śląskich (1740-1745) 21 •
Zawarte w nich informacje dotyczą przebiegu kampanii wojennych, wysokości
i rozmieszczenia kwaterunków wojskowych, skarg na niekarność żołnierza ze strony stanów księstwa głogowskiego, ruchów wojsk, wyso kości i jakości uzbrojenia
kontyngentów, korespondencji sztabowej etc.
W zarysie tak oto przedstawia się obraz zasobu archiwalnego bsterreichisches
Staatsarchiv w odniesieniu do historii wczesnonowożytnej Środkowego Nadodrza.

17
J. W o l i ń s k i, Źr6dla do historii Polski w Haus-, Hoj- rmd Staatsarchiv w Wiedniu, "Archeion" 1958, nr 28, s. 131-157.
18
R. E g g er, The Kriegsarchiv, "Austrian History Yearbook" 1970-71, No 6/7, s. 22-35.
19
Cyt. za: OS, Kriegsarchiv (dalej: KA), Inventar der alten Feldakten, s. 4-5 (Einleitung).
20
E. W o h l g e m u t h, Das Kriegsarchiv und sei1u Bestiinde. Eine Bib/iographie, "Scrinium"
1983, Bd. 28, s. 3 70-3 75.
21 OS, KA, Alte Feldakten: Der Drei/3igjahrige Krieg, Krt. 48-135; Der polnlsche Krieg,
Krt. 136-149; Der tiirckische Krieg, Krt. 150-210, 339-345a. i 346-500; Nordischer Krieg, Krt.
236-274; Osterreichischer Erbfolgekrieg, Krt. 506-563.
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Z uwagi jednak na formułę publikacji w artykule przedstawiono jedynie tytuły
działów czy większych zbiorów zawierających materiały do tematu. Wskazanie
archiwaliów dotyczących Środkowego Nadodrza jest w zasadzie pełnym zebraniem materiału źródłowego związanego z tym regionem, przechowywanym w
Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. Ich wysoka wartość źródłowa
pozwala na wszechstronne wykorzystanie w opracowaniach dotyczących dziejów społeczno-politycznych i gospodarczych Środkowego Nadodrza z pewnym
wskazaniem na historię całego Dolnego Śląska. Dość szeroki zasób zwłaszcza
Allgemeines Verwaltungsarchiv, czy Kriegsarchiv wymaga jeszcze gruntowniejszych badań. Porównanie przeanalizowanego materiału z dokumentami przechowywanymi w Archiwum Państwowym we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze
umożliwia stwierdzenie unikalności znajdujących się tu kolekcji dokumentów i
serii odpisów. Niestety duża część materiałów znajdujących się w Osterreichisches
Staatsarchiv jest rozproszona tematycznie. W związku z tym, że w stosunku do
zasobu archiwum stanowią one jedynie niewielki procent tychże, ich lokalizacja
jest niejednokrotnie niezwykle utrudniona. Nadmienić wypadnie ponadto, iż
ogromna część gromadzonych w Wiedniu dokumentów po 1920 roku została przekazana Republice Czechosłowackiej i obecnie jest przechowywana w Głównym
Archiwum Państwowym w Pradze.

Jarosław

Kuczer

DIE QUELLEN ZUR GESCHICHTE DES MITTELODERLANDES (16.-18. JH.)
IM BESTAND DES 0STERREICHISCHEN STAATSARCHIVS IN WIEN
Zusammenfassung
Die Analise vieler Dokumen te im Osterreichischen Staatsarchiv, die direkt von Mitteloderland
handeln, enthiillt die der polnischen Historiographie bis heute nicht bekannte Inhalte. Ihre
Rolle scheint immer mehr erforderlich zu sein und die Probleme der iikonomisch-politischen
Geschichte dieses Gebietes entwickeln vor den Wissenschaftlern viele neue Fragen.
Osterreichisches Staatsarchiv wurde schon in den Zeiten Maria Theresia gegriindet aber
jetzt besteht aus 4 Filialen. Die erste istAIIgemeines Verwaltungsarchiv, weiter haben wir Finanzund Hofkammerarchiv, Haus-, Hoj- und Staatsarchiv und Kriegsarchiv. Urspriinglich funktionierten
sie als unabhangige archivalische Zentren.
Die Quellen zur Geschichte des Mitteloderlandes aus OS betreffen in erster Reihe die
Probiernatik der Existenz eines von 16. schlesischen Fiirstentiimern, namlich des niederschlesischen Fiirstentums Gro13-Glogau zusammen mit der schwiebusischen Enklawe im Norden
der Provinz. Sie stellten eine Verwaltungseinheit au f diesem Gebiet dar. Hier genauer gesagt
verlief bis 1740 die Grenze zwischen polnischen Kiinigtum, iisterreichischen Kaisertum und
brandenburgischen Kiirfiirstentum. Die Analise des dazugehiirigen Bestandes gibt uns viele
antwarten au f die Innenpolitikfragen des Habsburgerstaates und sogleich zeigt den Platz und
Rolle der standischen aber vor allem adeligen Institutionen im Leben des iisterreichischen
Machstaates.
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DOKUMENTY
Z WIEŻY KOŚCIOŁA
W PRZYBYMIERZU
rowadząc

P lub ich kopie

badania terenowe, historyk czasami natrafia na oryginalne dokumenty
znajdujące się w rękach osób prywatnych, które weszły w ich
posiadanie w sposób przypadkowy. Ważne jest włączenie owych źródeł poprzez
publikację do obiegu naukowego, niosą one bowiem często informacje bardzo
szczegółowe, a czasami wręcz unikalne. Podczas badań epigraficznych autor
otrzymał od księdza proboszcza Andrzeja Wijatkowskiego z parafii Drągowina
archiwalia z prośbą o odczyt. Okazało się, że są to dokumenty pochodzące z kuli
wieńczącej wieżę kościelną w Przybymierzu, które zostały z niej wyjęte podczas
wymiany pokrycia dachu pod koniec łat 60. XX wieku.
Przybymierz to wieś w powiecie zielonogórskim, założona już w średnio
wieczu. Kościół zbudowano tu w wieku XV'. Od momentu konsekracji należał
on do parafii drągowińskiej . Losy obu wsi są ze sobą nierozerwalnie powiązane.
Niewiele zachowało się wiadomości archiwalnych na temat samego Przybymierza.
Pierwszy kaznodzieja ewangelicki- M. J och e n n Strahl- dotarł tu około 1605 roku 2•
Najstarsza wzmianka o księdzu katolickim informuje o miejscowym proboszczu
księdzu kanoniku regularnym z Żagania, ojcu Janie Karolu Hanckelu 3 • Pełnił on
obowiązki proboszcza około roku 1687. W tym czasie niewielu było katolików w
parafii drągowińskiej. Sprawozdania wspominają raptem o piętnastu wiernych 4 .
Stąd też zapewne ograniczona liczba mszy. Proboszcz odprawiał tutaj nabożeństwo
co czwartą niedzielę 5 • Próba odciągnięcia od protestantyzmu zakończyła się połowicznym sukcesem, jak można zauważyć w przytoczonych niżej dokumentach,
wieś bowiem jeszcze w XIX wieku była podzielona pod względem religijnym.
W innym fragmencie sprawozdań znajdujemy informację potwierdzającą próby
"nawrócenia": "ks. Jan Karol Henckel [... ] odwiedzał chorych, nawet innowier1

S. K o w a l s k i, Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987, s. 170.

2

J. G. W o r b s, Geschich/e der evangelischen Kirche, Prediger und Schullehrer im Furstenthum Sagan

bei Gelegenheit der hundertjiihrigen Kirchen=lubelfeier den 24. Seplember 1809, Bunzlau 1809, s. 66.
JW. U r b a n bp, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i głogowskim
w czasach nowożytnych, t. II, Archidiakonat głogowski, Warszawa 1975, s. 90.
4
Ibidem, s. 155.
5
Ibidem, s. 238.
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ców, ale bez skutku" 6 . Nacisk ze strony właścicieli, tj. opata żagańskiego, zmuszał
nawet protestantów do uczestniczenia w mszach, ale i te zabiegi nie przyniosły
rezultatów 7. Wydaje się na podstawie znalezionych dokumentów, iż stan podziału
religijnego utrwalił się w kolejnych latach. Kiedy w 1693 roku ksiądz Henckel
przeniósł się do Nowogrodu Bobrzańskiego, zastąpił go inny kanonik regularny z
Żagania, Jan Fryderyk Weltz, za którego to "parafianie w roku 1694 pilnie uczęsz
czali do kościoła, tak że w mszach świętych uczestniczyło tu od 50 do 60 osób" 8 •
Pracę duszpasterską w Przybymierzu kontynuował ks. Adam Beyer9 , którego
następcą został około 1716 roku wspomniany w odnalezionych dokumentach
Ferdinand M. Franke, także wywodzący się z klasztoru żagańskiego. Efektem
pracy duszpasterskiej był gwałtowny wzrost liczby katolików w parafii, która to
liczba około roku 1723 wynosiła już 150 osób 10 • Nie ma wątpliwości, że znaczna
część mieszkańców parafii pozostała jednak przy wierze protestanckiej.
Znalezione dokumenty pochodzą kolejno z lat: 1721, 1827, 1834 i 1894.
Dostarczają nam danych nie tylko o kolejnych katastrofach, które dotknęły
kościół, ale także niezwykle interesujących danych statystycznych dotyczących
stanu posiadania wsi oraz cen obowiązujących w danym roku. Pierwszy z zachowanych dokumentów (aneks nr l) zachował się w stanie bardzo zniszczonym.
Nie jest to niewątpliwie efekt ostatnich lat, ponieważ z roku 1827 bądź 1834
(jak można sądzić po charakterze pisma), pochodzi jego odpis mieszczący się na
dwóch stronach formatu A4. W treści zamieszczono opis katastrofy spowodowanej
niszczącą działalnością burzy oraz proces odbudowy zniszczeń. Znacznie dłuższy
jest osiemnastostronicowy dokument z 1827 roku (aneks nr 2), zaczynający się
"stroną tytułową" i zakończony odciskiem pieczęci sądowej Przybymierza. Pie- ·
częć przedstawia postać stojącą na łódce z niewielkim żaglem. Napis otokowy
głosi: "RElCHENBACHER GERICHTS INSIEGEL". Dokument ten po raz
pierwszy, oprócz kolejnego opisu zniszczeń wywołanych przez piorun, podaje
także dane statystyczne dotyczące wsi oraz obowiązujące ceny zboża. Siedem lat
później okoliczności zmusiły mieszkańców do kolejnego uzupełnienia zawartości
szkatułki znajdującej się w kuli (aneks nr 3). Na dwóch stronach ograniczono się
do podania informacji o kolejnej naprawie uszkodzonego dachu. Tyll! razem, jak
można podejrzewać, wieża kościelna uchroniła się przed atakami sił natury aż do
roku 1894, kiedy to kolejna burza wyrządziła szkody naprawione dopiero dwa
lata później. Wtedy też umieszczono w kuli kolejny dokument (aneks nr 4). Na
czterech stronach opisano okoliczności, które doprowadziły do remontu dachu,
6

Ibidem, s. 245.
Ibidem, s. 245 i 280.
8
Ibidem, s. 160-161.
9
Ibidem, s. 96.
10
Ibidem, s. 163.
7
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dodając kolejny zestaw danych statystycznych. Dokument opatrzono pieczęcią
rady kościelnej . Jest to pieczęć pismowa. Napis na otoku głosi: "KIRCHENVORSTAND d( er) KATHOL(ISCHEN) FILIALGEMEINDE", natomiast w
centrum: "zu REICHENBACH KREIS SAGAN". Na osobnych dwóch stronach
przedstawiono sytuację finansową wspólnoty. Dla uwiarygodnienia oprócz podpisów osób urzędowych odciśnięto tę samą pieczęć.
W sumie otrzymaliśmy więc osiemnaście stron tekstu o wartości źródłowej,
uzupełniający nasz stan wiedzyo-wciąż zbyt mało przebadanej- historii regionalnej. W celu upowszechnienia treści dokumentów dla osób zainteresowanych
historią regionalną, lecz niewładających biegle językiem niemieckim, autor zdecydował się załączyć wolne tłumaczenie''·

Aneksy
Nr l.
[s. l l Abschrift
Jesus Maria Joseph
Im Namen der allerheiligsten und hochgelobtesten Dreifaltigkeit, Gottes des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes Amen.
N ach der Menschwerdung unseres eigenen Erli:isers und Seligmachers }esu Christi E in
tausend Sieben Hundert und ein und zwanzig den J•cn }uli ist dieser Thurm aufs neue
gedeckt, und das Fahnel renoviret, weil es zerbrochen, der al te Knopf aber so Anno 1592
neu aufgesetzt, wieder ohne Reparatur aufgesetzet worden, von den ehrsamen Meister
George Knotten von Gamlicz aus den 6 Stadten 2 Meilen hinter Goerlitz, neben seinen
Mitt und Werkgesellen Christoph Gratz allhier von Reichenbach .
Gott wolle diesen Meister, Gesellen und allen Mitgehi.ilfen Gottes Gli.ick, Heil und
Segen und alles Gedeihen geben, daB sie ferner solche geschickliche Gebaude gnadiglich
behi.iten und bewahren vor schadlichen Feuer und feurigen Einschlagen urn ]esu Christi
seines geliebten Sohnes Wiłlen Amen .
Wolle auch segnen dieser Zeit dero Romische Kałserliche M ajestat nebst seinen
Alirten Caro! urn den ypcn im eilften jahre seiner Regierung.
D ieser Zeit ist das Hi:ichli:ib(liche) Fi.irstenthum Sagan regleret von den Hi:ichli:ib(lichen)
Lobkowitz, Haupt Fi.irst und Herzog zu Sagan und Braudnitz Ri:ihmisch Kałserlich Geheime Rath.
Ferner ist dieser Zeit das Li:ib(lich) Fi.irst(liche) Gestift Regleret in Abgang des gnacligen Herm Prałaten von e inem Ehrwi.irdigen Capitel dessen u merdessen Administrator od er
Vorsteher gewesen, der Hochwohlehrwi.irdige Christophorus Senfeleben p(ro) t(empore)
Prior des Fi.irst(lichen) Gestifts unser lieben Frauen zu Sagan.
[s. 2) Ferner ist dieses Zeit Pfarrer und Seelsorger im fi.inften jahre allhier gewesen,
der Wohlehrwi.irdige in Gott Geistlicher F erdinand M. Franke Canonicus Regułacis S(ancte)
11
Niniejszym autor
maczenia.

składa podziękowania

mgr Adrianie Topczewskiej za uwagi do

tłu

Adam Górski

286

Augustini bei unser licben Frauen zu Sagan und neben ihm Pfarr Kirchen und Gerichts
Schreiber im 48 Jahre seines Dienstes Christian Joseph Kurz von Schoenbrunn.
Ferner ist p(ro) t(empore) in clieser Gemeinde und Dorfe gewesen Erbscholz und
Richter der achtbare Adam lllmann . Die Geschworenen Michael Bittner, Christian
HUbner, Peter Weinert, Heineich Pietsch, George Seidel, und Hanns Heineich Merten.
Item, dieser Zeit sind Kirchenvorsteher gewesen, George Seidel Nieder MUller, Michael
BUttner Bauer.
Gott der Allmachtige wolle clieser gedachtlichen christ(lichen) Welt und Geistl(ichen)
Obrigkeit, auf alłe andere Obrigkeit von hochsten bis auf den niedrigsten, glUckliche
Regierung mit gesundem Leibe und łangen Leben segnen und begnaden, und Preis bei
wahren seligmachenden G la u ben in Christo )esu erhalten und bewahren urn unsers li e ben
Herrn und Heilandes ]esu Christi Willen, Amen, Amen.
In ]esu Namen Amen.
Es ha t dieser Zeit in Schlesien allhier gegolten der Scheffel Korn d as Schonste einen
Thaler, da Ende Jahres )unie bis fast 4 R(eichs)th(aller) gegolten, bis 13 Jahr durchister
fas t im mer au f 2 r(eichs)t(haller) kom(m)en. 1719 ist e in groBer Mangel des licben Getreid es allhier gewesen, und hat von der Weite mUf3en zugefi.ihrt werden .
Ac tum Reichcnbach den 3'"" J uli 1721.
Beschlossen im
Namen ]esu Maria
und Joseph

N.N. Obige Scholz und
Cerichten hieselbst

Tłumaczenie

Odpis
Jezus Maria Józef
W imię najświętszej i umiłowanej Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego
Amen.
Po tym, jak nasz jedyny Zbawiciel i Odkupiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem, w roku
1721 3 lipca, wieża została na nowo pokryta dachem i odnowiono chorągiewkę, ponieważ
była pokruszona, stara kula była na nowo osadzona w roku 1592, ponownie bez naprawy
przez czcigodnego mistrza Georga Knottez Gamlitz z Sześciogrodu 2 mile za Zgorzelcem,
wraz ze swoim czeladnikiem Christophem Gratzem, stąd z Przybymierza.
Niech Bóg sprawi swą wolą, by tenże mistrz, czeladnik i wszyscy pomocnicy dostą
pili szczęścia, zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa Bożego, a ponadto otoczy opieką i
ochrania łaską tą udaną [dos!. zręczną] budowlę przed szkodliwym ogniem i uderzeniami
pioruna, Jezusa Chrystusa jego umiłowanego Syna wolą . Amen.
Zechciej też pobłogosławić w tym czasie rzymski cesarski majestat Karola VI wraz z
jego sprzymierzeńcami w roku jedenastym jego panowania. W tym czasie umiłowanym
księstwem żagańskim zarządza wielce umiłowany pan von Lobkowitz, baron i książę ża
gański i Braudnitz [Brody?] oraz członek cesarskiej rzymskiej tajnej rady.
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W zakresie władzy duchowej księstwa rządy sprawuje w odejkiu łaskawego pana
przez czcigodną kapitułę, w której tymże administratorem i przewodniczącym
wielce czcigodny Christoph Senftleben przeor zakonu naszej najświętszej Marii w

prałata
był,

Żaganiu.
Następnie tutejszym proboszczem i duszpasterzem w tym czasie jest, od pięciu lat
tutaj przybyły, wielce szanowny w Bogu, duchowny Ferdinand M. Franke, kanonik reguły
Św. Augustyna przy naszej NMP w Żaganiu. Obok niego swoją służbę pisarza kościelnego
i sądowego od 48 lat pełni Christian Joseph Kurz z Schoenbrunn. Następnym jest w tej
gminie i wsi sołtys dziedziczny i sędzia, szacowny Adam Ulmann. Zaprzysiężeni : Michael
Bittner, Christian Hiibner, Peter Weinert, Heinrich Pietsch, George Seidel, und Hanns
Heinrich Merten. Także w tym czasie członkami rady kościelnej byli: George Seidel
-młynarz z dolnego młyna , Michael BUrtner-gospodarz ziemski.

Niech Bóg wszechmogący pobłogosławi i obdarzy łaskami wspomnianych chrześcijan
i duchownych zwierzchności oraz wszystkie inne zwierzchności od najwyższych
aż do najniższych, szczęśliwym rządem w zdrowym ciele i długim życiem przy prawdziwej,
czyniącej zbawienie wierze w Jezusa Chrystusa, utrzyma i zachowa w woli Naszego Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa Amen .
świeckich

W tym czasie tutaj na Śląsku kosztował korzec zboża najlepszego jeden talar, poniew końcu roku w czerwcu cena doszła do prawie 4 talarów, przez okres 13 lat osiągnęła
prawie 2 talary. W 1719 panował tutaj wielki niedobór drogiego zboża i z daleka musiano
je sprowadzać.
waż

Przybymierz, 3lipca 1721 r.
Beschlossen im
Namen Jesu Maria
und Joseph

N.N. Obige Scholz und
Gerichten hieselbst

Nr2.
[s. l]

Kurze Historische Nachrichten der Nachwelt gewidmet von dem
Kirchvorstande und Dorf-Gericht
Am Tage Marie Heimsuchung
Reichenbach den 2·1en Juli 1827.
Im N amen der allerheiligsten Dreifaltigkeit
Urkundlich wird hiermit zu wissen und bekannt gemacht, wie folgt:

Nachdem in der Neuwaldauer Parochie bei der hiesigen Filial-Kirche zu Reichenbach
der Kirchehurm eincr neuen Bedachung hochst notig bedurfte, so wurde von Seiten der
Patronats-Behorde der Kaniglichen Hochloblichen Regierung zu Liegnitz clieser Bau
nach dem Anschlage des Konigl(ichen) Bau-Inspector Herm Lindhorst, bewilligt, derselbe wurde von de m Kirchen-Vorstand geflihrt, und die Kosten au s der Reichenbacher
Kirchkasse entnommen.
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Der Anfang wurde den 18= Juni 1827 /Ein Tausend Acht hunden und Sicben und
zwanzig/ gemach t, an diesem Tage wurde der Knopf herabgenom(m)en, und da er frUher
durch einen Schul3 zwei Likher erhalten hatre, so wurde derselbe au f dem Kupferham(m)er
zu Neuwaldau von Friedrich Eihelehn so hergestellt, dal3 er fUglich zum 3rcn [s. 2] Mai,
konnte aufgesetzt werden. Laut desindem Knopfe in einer Schachtel gefundenen Briefes
vom 3'0 " ]uli 1721 ist dieser Knopf Anno 1592 zum erstenmal aufgesetzt, und bei der im
Jahre 1721. erfolgten Umdachung abgenom(m)en, die Wetterfahne renovirt und den 3rcn
Juli 1721 wiederurn aufgesetzt.
Bei der diesmaligen Umdachung wurde der Knopf von den ehr- und arbeitsamen
Schieferdecker Carl Hoffmann, dermalen in Ober Buchwald wohnhaft den 2' ]uli 1827
aufgesetzt. BaufUhrende M eister waren von Seiten des Maurer-Gewerk, der wohlachtbare
Maurer-Meister Ignatz GrUnig [s. 3] aus Nieder Briesnitz, und unter dessen Leitung der
Polier und Maurergeselle Gotrlieb Tschitschke aus Reichenbach und Schade aus Weichau.
Von Seiten des Zimmergewerks der wohlachtbare Biirger und Zimmermeister Renner aus
Sagan. Die Gesellen waren Friedrich Schmidt aus Bergisdorff, und Christoph Riediger
aus Sagan, und der bereits genannte ehr- und achtsame Schieferdecker Carl Hoffmann
nebst seinen GehUlfen Christian Schade von daselbst.
[s. 4] Moge Gottes Schutz und Schirm sic bei ahnlichen geHihrlichen Bauten begleiten
und auch fUr dieses Werk zeitig und ewig belohnen.
Moge der allmachtige und barmherzige Gotr diesen Thurm und dies Kirchgebaude
wie alle Ubrige Hauser und Wohnungen in scinem Gnadigen Schutz und Schirm nehmen,
und behalten und bewahren vor Feuersbrunst, Blitz, Sturm und Ungewitter und allen
schadlichen Dingen, sie mi:igen einen N amen haben wie sie wollen .
Mogen die ehrwUrdigen und alten Mauern dieses Tempels, an den schon manches
Geschlecht kom(m)end und gehend vorUber zog, noch Iange wiederhollen, von den
Lobgesangen der Gottheit.
Moge das Gebaudc der Glocken von diesem Thurm herab noch Iange die spatesten
Nachkom(m)en noch zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln und Gotres Friede
senke sich in alle Gcmiither, die in diesem Hause bethen, Gottes Trost erquicke alle
Leidende deren Schmerz und Kummer-Thrane nur den Allwissenden sichtbar von der
Wange rinnt.
[s . 5] Ais statistische Nachrichtung folgendes dienen:
Regierender Landesherr ist zur Zeit S(eine)r Majestaet Konig Friedrich Wilhelm
der III'c, Konig v(on) PreuBen, vermahlt zum zweitenmale mit S(eine)r Durchlaucht der
Fiirstin v(on) Liegnitz Marie Louise, gcborne Grafin v(on) Harcach .
Auf den heiligen Stuhl zu Rom sitzt gegenwartig der heilige Vater Leo der XII.
Nachfolger des Pabst Pius des VII.
Bischof der Dii:izes Breslau ist der Fiirst Bischof v(on) Schimoni Schimonsk' Nachfolger des Fiirst Hohenlohe v(on) Bartenstein.
Bis zu dem Jahre 1810 war das FUrstliche Augistiner-Stift zu Sagan Hecrschaft und
Kirchen Patron von Reichenbach, da aber bei Secoularisation der Kłoster in Schlesien
dieses Stift den 24'cn November 1800 aufgeli:if3t wurde, so ging das Patrocinium an die
Konig(liche) Regierung zu Liegnitz iiber.
Der letzte Prałat des Saganischen Augustiner-Stifts war Herr Amon Knauer, von den
besonders merkwiirdig ist, daB er e in Mittglied des Jesuitten-Ordens [s . 6] war, nachdem
die Jessuiten aufgeli:il3t worden, so ging er zu den Orden der Augustiocr iiber, und in
diesem Orden erfuhr er dasselbe Schicksal der Aufhebung.
Die Pfarrherrn welche ihren Sitz bei der Mutterkirche zu Neuwaldau haben, waren
0

"
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bis Septernber 1817 aus dem Flirstlich Saganischen Augustiner-Stift, und war der letzte
Herr Pfarrer Michael Richter, welcher Krankheitshalber im Mai 1817 resignirte und
gegenwartig in einem Alter von 83 Jahren in einem privat Hause zu Neuwaldau lebt. In
Folge dieser Resignation wurde der gegenwartige Pfarrer Anton Woretzk" aus Glogau geblirtig zum Pfarrer von Neuwaldau ernannt, derselbe war Vicarius bei dem Dohmstift zu
Gro!3-Glogau, indem aber auch dieses Stift den 23'""November 1810 aufgel0!3t wurde, so
vocirte ihn die Konigliche Regierung zu dieser Pfarrei, an welcher er den 24'"" Septemb(e)r
1817 angezogen ist.
Der Schullehrer Benjarnin Seidemann ist au s Eisenberg gebUrtig, und bereits 6 Jahre
im Amte, zugleich verwaltet er das Amt des Gerichtsschreibers.
Zur Zeit sind Kirchenvorsteher, der Bauergutsbesitzer Joseph Weinert, und in die
Stelle des abgegangenen Christoph Teichert, [s. 7] ist der Bauergutsbesitzer Carl Hirschfelder getreten.
Schulenvorsteher sind ebenfalls Carl Hirschfelder und der Bauergutsbesitzer Anton
Wittiber.
Besitzer der hiesigen Erbscholtisei ist Herr Gottlieb Pietsch, Sohn des Rittergutsbesitzers
Pietsch a uf Kortnitz bei Sprottau.
Gerichtsgeschworen sind:
l. Der Bauergutsbesitzer
2. desgleichen
3. d(i)to
4. Der Hausler und Schneider

Ignatz Reckzeh
Franz Martin
Christoph Teichert
Christoph Weinert

An Besitzungen:
Eine Scholtisei, 3 Wasser-Mlihlen, l Wind-Mlihle, 22 Bauern, 8 Gartner, l Schmiede und
32 Hausler
Einwohner,
katholische Wirthe 30
evangelische- li33

63

Summa
An Vieh-Bestand:
l. Pferde
-8
2. Ochsen
-80
3. Klihe
-140
4. Schaafe
-400
[s. S] Laufende Getreide-Preise
Der Berliner
Scheffel
Weitzen
Raggen
Cersten
Haafer
rtllr

=

Nieder Preis
Sg.
Pf.
15
l
l
6
2
l
18
9

RM

R(eichs)t(a)ll(e)r; Sgr

=

Mittler Preis
sg
pf
l
17
-

rM

l

s

-

l

l

2
20

6
-

-

RM

-

S(ilber)gr(oschen); pf = pf(ennig)

l

l

Hochster Preis
sg
Pfe
20
7
6
3
9
3
21
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Zu Beglaubigung sind diese Nachrichten vom Pfarrer Kirchen- und Schulenvorstand, wie von dem loblichen Dorfgericht unterschrieben worden, und die Amtssiegel
beigedri.ickt.
Am Tage Marie Heimsuchung
Reichenbach den 2'"" juli 1827
Pietsch Scholz
lgnatz Reckzeh
Christoph Weinert
Seidemann

Woretzky
Pfarrer

Tłumaczenie

Krótkie historyczne

wieści

potomnym poświęcone przez Radę
W dzień Nawiedzenia Maryji
Przybymierz 2 lipca 1827 r.

Kościelną

W imię Najświctszej Trójcy
Udokumentowujemy tutaj dla wiedzy i czynimy wiadomym, co

następuje:

tutejszego kościola filialnego w Przybymierzu
nowego pokrycia dachowego, ze strony władzy patronackiej Królewskiego Wielcechwalebnego Rządu w Legnicy budowa ta została zatwierdzona według
planu Królewskiego Inspektora Budowlanego pana Lindhorsta, którą przeprowadziła Rada
Kościelna, a koszty zostały pokryte z kasy kościelnej Przybymierza.
Początek nastąpił 18 czerwca 1827. Tego dnia została zdjęt a kopuła, a ponieważ wcześ
niej w wyniku uderzenia doznała dwóch dziur, wykonano w kuźni miedzianej Friedricha
Eihelehna w Drągowinie jej naprawę, w czego następstwie po raz trzeci kopuła mogla zostać
osadzona. Według znalezionego w kuli w szkatule lisru z dnia 3 lipca 1721 roku kopuła
została osadzona po raz pierwszy w roku 1592, a następnie w roku 1721 przy okazji zmiany
pokrycia zdjęto i odnowiono wiatrowskaz i ponownie osadzono dnia 3 lipca 1721 roku.
Przy tejże zmianie dachu kopuła została zdjęta i osadzona przez pracowitego pana dekarza
lupek Carla Hoffmanna, mieszkającego wówczas w Górnym Buchałowie 2lipca 1827 roku.
Prowadzącymi prace byli: z ramienia cechu murarzy zacny mistrz murarski lgnatz Gri.inig z
Dolnej B rzeźnicy, i pod jego kierownictwem podmajstrzy i czeladnicy polersko-murarscy
Gottlieb Tschitschke z Przybymierza i Schade z Wichowa. Z ramienia cechu cieśli wielce
szanowny mieszczanin i mistrz ciesielski Renner z Żagania . Czeladnikami byli: Frydrych
Schmidt z Bergisdorff i Christoph Riediger z Żagania oraz już wymieniany szanowny dachówkarz Carl Hoffmann ze swoim pomocnikiem Christianem Schade stamtąd.
Niech Bo ża obrona i ochrona towarzyszy im przy podobnych niebezpiecznych budowach, a także za tą pracę teraz i zawsze nagrodzi. Niech wszechmocny i miłos ierny Bóg
weźmie tę wieżę i ten budynek kościoła, jak i wszystkie pozostałe domy i mieszkania w
swoją łaskawą opiekę i obronę, i zachowa oraz ustrzega przed pożogą, piorunami, burzami
i niepagodami i wszelkimi złymi rzeczami. Bądź wola Twoja.
Niechże przechowują szacowne i stare mury tej świątyni, do których wiele pokoleń
przychodziło i obok nich przechodziło, oraz długo jeszcze powtarzają pieśni wysławiające
Po tym, jak w parafii

drągowińskiej wieża

i sąd wiejski

wymagała niezwłocznie

boskość.
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Zechciej [zachować) budowle, by dzwon z tej wieży jeszcze przyszłe pokolenia na
wspólne msze zwoływał. I pokój Boży darowują sobie w myślach ci, którzy [są obecni] w
tym domu modlitwy, szukając Bożego pocieszenia, od wszystkich nieszczęść, łez smutku
i bólu, które tylko Wszechwiedzącego oblicze może z pewnością przynieść.
Niechaj poniższe służy jako statystyczne wieści:
Rządzącym Panem tej Ziemi jest obecnie Jego Majestat Król Fryderyk Wilhelm III
Król Prus, po raz drugi żonary z Księżną legnicką Marią Luizą, z domu hrabiną Harrach.
Na świętym tronie w Rzymie zasiada obecnie Święty Ojciec Leon XII, następca
papieża Piusa VII.
Biskupem diecezji wrocławskiej jest biskup Szymon Szymański, następca księcia
Hohenlohe von Bartenstein.
Do roku 1810 książęcy zakon augustianów w Żaganiu był patronem kościoła w Przybymicrzu, ponieważ jednak klasztory na Śląsku zostały sekularyzowane 24 listopada 1800
roku, zakon ten został rozwiązany, [kościół] przeszedł pod opiekę królewskiego rządu w
Legnicy.
Ostatnim prałatem zakonu augustianów z Żagania był Anton Knauer, który jest
szczególnie godny zapamiętania. Był on bowiem członkiem zakonu jezuitów, po tym jak
zakon jezuitów rozwiązano, przeszedł on do zakonu augustianów i w tym zakonie dopełnił
swojego przeznaczenia.
Proboszczami, którzy swoją siedzibę mieli w kościele macierzystym w Drągowinie, byli
do wrześ nia 1817 roku członkami książęcego żagańskiego zakonu augustianów. Ostatnim
był ksiądz proboszcz Michael Richter, który złożony chorobą zrezygnował z urzędu w maju
1817 roku i do dnia dzisiejszego w wieku 83 łat żyje w prywatnym domu w Drągowinie .
W następstwie tej rezygnacji powołano na funkcję obecnego proboszcza w Drągowinie
księdza Antoniego Woretzkyego pochodzącego z Głogowa, który był wikarym w katedrze
głogowskiej. Ponieważ jednak zakon został rozwiązany 23listopada 1810 roku, na probostwo
powołał go Rząd Królewski z Legnicy, które on objął 24 września 1817 roku.
Nauczycielem jest Benjamin Seidemann urodzony w Eisenberg i już 6lat sprawujący
ten urząd. Dodatkowo zarządza on też urzędem pisarza sądowego.
Dotychczasowy członek rady kościelnej: posiadacz ziemski Joseph Weinerc i zastępu
jący odeszłego Christopha Teicherta posiadacz ziemski Carl Hirschfelder.
Członkami rady szkolnej są Carl Hirschfelder i właściciel dobra chłopskiego Anton
Wittiber. Urząd sołecki zajmuje Gottlieb Pietsch, syn właściciela dóbr rycerskich Pietscha,
pana na Kartowicach koło Szprotawy.
Zaprzysiężonymi ławnikami sądowymi są:

l. Właściciel dobra chłop s kiego
2. Także
3. Takż e
4. Posiadacz domu i krawiec

Ignatz Reckzeh
Franz Martin
Christoph Teichert
Christoph Weinert

Własno śc i:
Sołtysówka,

3 młyny wodne, jeden

młyn

wiatrowy, 22 gospodarstwa, 8 ogrodów, l

i 32 domy.
Mieszkańcy :

katoliccy gospodarze
ewangeliccy gospodarze

30
33

Suma

63

kuźnia
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Zwierzęta

l. konie

gospodarskie:
- 8

2. woły
3. Krowy
4. Owce

-80
- 140
-400

Obowiązujące

ceny zboża :

Półkorzec
berliński

Najniższa

Średnia cena

cena

rM

Sg.

Pf.

Pszenica

l

Żyto

l

!S
2
18

Jęczmień

l

Owies

-

RM

sg

-

l

·17

6

l

s

-

l

9

-

2
20

Najwy ższa

pf

rM

Sg

-

l

6

l
l

20
7
3

-

-

21

cena
Pfe

6
9
3

rM= R(eichs)m(ark); Sg= S(ilber)g(roschen); pf=pf(ennig)
Dla uwierzytelnienia zostały te wiadomości podpisane przez chwalebnych przedstawicieli kościoła, szkoły i sądu wiejskiego i podstęplowane pieczęcią urzędową. W dzień
Nawiedzenia Marii. Przybymierz, 2 lipca 1827 r.
Nr3.
[s. l] Im Jahre 1834 den 9'"" Juni so Einrausend Achrhundert und Vier und Dreil3ig den
Neunren des Sechsten Monats wurde der hiesige Kirchehurm bei einem starken Gewitter
vom Blirz getroffen, das Dach wurde dadurch mehrentheils zersplittert, ein Sparren und
die Helmstange zerschmettert, und die Wetterfahne heruntergeworfen. Der Blitz nahm
in nerhalb des Thurms verschieden Richtungen, ohne jedoch die Glocken und die Uhre
zu beschadigen, und nahm ohne zu zUnden seinen Ausweg bei der ThurmthUre, auch
einen Theil in das Gewolbe unrer den Thurm .
Es wurde nach geschehener Anzeige bei der Kuniglichen Hochloblichen Regierung
die schleunige Wiederherstellung des Thurms von der Konig(lichen) Patronats-Behorde
verfUget, und aufVeranlass ung des Konig(lichen) Bau-Inspector Lindhorst clieser Ba udem
[s. 2] Schiferdecker Hermann aus Eckerrswaldau bei Sprottau in Rechnung Uberlassen,
und somit wurde der Bau im Monat Ocrober und November 1834 von dessen Werkgesetlen Friedrich Onrermann aus Nieder Jauche und Joseph Hoffmann aus Eckertswaldau
begonne n , und der Knopf den 17'"" November wicderurn aufgesetzt.
Auch wurde von Seiten der Konig(lich) Hochlob(lichen) Regierung bestimmt, daf3
im FrUhjahr 1833 der Thurm mit einen Blitz-Ableiter versehen werden sollte, wenn das
Aerarium der Kirche hufficiert ware, die Kosren dessetben Zll decken.
So geschehen Reichenbach den 17'"" November 1834.

Woretzky
Pfarrer

Das Kirch-Collegium
Pietsch Gerichtsschreiber
Ignatz Reckzeh
Christoph Weinert
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die jetzigen Kirchviiter
Anton UJmann und
Ignatz Walter

das Dorfe Gericht
Seidemann
Schullehrer

Tłumaczenie

W roku 1834, 9 czerwca tutejsza wieża została podczas silnej burzy trafiona piorunem. Z
tego powodu dach został wielokrotnie rozbity, więźba i belki hełmu zostały roztrzaskane,
a wiatrowskaz zrzucony na dół. Piorun wewnątrz wieży poruszał się w różnych kierunkach,
jednak nie naruszył zegara i dzwonu i znalazł wyjście, nie zapalając [niczego], przez drzwi
wieży na cześć sklepienia pod wieżą.
Po tym wydarzeniu złożono doniesienie w Królewskim Wielce Czcigodnym Rządzie
o szybkie odbudowanie wieży przez królewski urząd Patronacki i na zlecenie Królewskiego Inspektora Budowlanego pana Lindhorsta budowę dekarzowi łupek Hermannowi
z Eckertswaldau koło Szprotawy przekazać i w rachunkach rozliczyć. Tenże rozpoczął
(prace) w październiku i listopadzie 1834 roku wraz ze swoimi czeladnikami: Friedrichem
Untermannem z Nieder Jauche i Jospephem Hoffmannem z Eckertswaldau i dnia 17
listopada ponownie osadził kopulę.
Jak zostało już ze strony Królewskiego Wielce Czcigodnego Rządu określone, że
wiosną 1833 roku wieża miała zostać zaopatrzona w piorunochron, a szkody poniesione
przez uderzenia pioruna zostałyby pokryte samodzielnie przez wspólnotę kościoła .
Spisano 17 listopada 1834 r.
Kolegium

kościelne:

Pietsch pisarz sądowy
lgnatz Reckzeh
Christoph Weinert

Woretzky
proboszcz

obecni ojcowie Kościola
Anton UJmann
i lgnatz Wałter
z sądu wiejskiego

Seidemann
nauczyciel

Nr4.
[s. l] Am ]9«"September 1894 Eintausend achthundert neunzig und vier wurde der Turm
der biesigen katholischen Filial-Kirche durch einen Błitzstrahl beschadigt. Ein Gradspaaren
gegen Siidwesten wurde von oben bis unten zerschmettert, ein Teil des Schindeldaches
zerston und das Fenster gegen die Schołtisei zerrissen. Turmuhr und Glocken blieben
unbeschadigt.
Au s der "Vaterlandischen F e uer-Versicherungs-Actien-Gesellschaft z u Elberfeld"
erhielt die Kath(olische) Kirchengemeinde 203,30 M(ark) (Zweihundert und drei Mark
und 30 Pfennige) Entschadigung. Die Reparatur des angerichteten Schadens betrug neben verschiedenen anderen Arbeiten a m Turm e ungefahr 1100 M ark (Eintausend und
einhundert Mark). Da von rragt die Konigliche Regierung ais Patron 2/3 der Barkosten und
die katholische Kirchengemeinde 1/3 der Barkosten und alle Hand und Spanndienste.
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Die Ausfiihrung des Reparaturbaues erhielt der Dachdeckermeister Gustav Eisner
aus Sagan. Da Knopf und Kreuz vergoldet warden sołlten, so nahm der genannte Dachdeckermeister dieselben personlich am 28. Septernber 1896 herab.
[s. 2) N achdem Herr Nottny in Sagan die Vergoldung ausgefUhrt hatte, wurden Knopf
und Kreuz am 19. (neunzehnten) Oktober dessetben Jahres von dem vorhergenannten
Dachdeckermeister wieder aufgesetzt. Der Kostenanschlag ist von dem Kaniglichen Ba u rat
Herrn Holzhausen zu Sagan entworfen wurden.
Moge der allmachtige Gott unsere Kirche umer seinen gnacligen Schutz nehmen.
Reichenbach, den 19'<" Oktober 1896
Bartsch
Lehrer u(nd) Kantor
Oie hiesige kath(olische) Schule ist am Jahre 1844 neu erbaut worden. Am 8. August
1844 ist daselbst der erste Unterricht erteilr worden. Gegenwartig besuchen die Schule
35 Kinder.
Schulvorsteher sind:

l. Bauer Rober Biirger

2. Kantor u(nd)

Leł1rer Bartsch
3. Bauer Richard Hansel
Betpfarrer aus Peterswaldau

Lokai-Schułinspektor

der Schule ist der Herr Pfarrer zu Neuwaldau .

Unser Dorfwurde im Jahre 1888 von einen schweren Schicksalsschlage getroffen. Am
9. Mai nachmittags l "Uhr brach in de m Ba uergu te des damaligen Besitzers Joseph Weinert
Feuer aus. Bei dem starken Wind e verbreitete s ich das selbe mit rasend er Schnelligkeit und
es branncen hinter einander ab. Gattner Karl Grass, Backer Weichert, Hauster Vallentin,
Hauster Karl , Hauster jetzt Ki.ipper, Bauer Reckzeh, Bauer Habermann, Hauster Ernst
Tschirschke, Gemeindehaus, G artner Reckzeh , Rudolph Hausler, Stallungder Schołtisei,
Hartmuch Wiecieber und Weinert Bauer ( Kirche und Schule blieben verschont).
Oie hies(ige) Gemeinde har
davon sind karh(olisch)
evang(elisch)
Karholische Wirre
evangel(ische)
Pferde
Rinder
Schaafe
Laufende Getreide-Preise
l . Weizen der Doppel-Centner
2. Roggen
3. Hafer
4. Gersre

386 Einwohner
162
224
30
41
50
353

16,50 M(ark)
12,80 M(ark)
12,00 M(ark)
14,00 M(ark)
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Reichenbach, den 19 Oktober 1896
Der kath(olische) Kirchenvorstand
Joseph Meissner
Joseph Steihn
Gustav Heineich
Tłumaczenie

W roku 1894 wieża tutejszego katolickiego kościoła filialnego została uszkodzona przez
uderzenie pioruna. Krokiew stropowa od strony południowo-zachodniej została roztrzaskana
z góry na dół. Uszkodzone części gontów dachowych wybiły okno w sołtysówce. Zegar i
dzwon pozostały nienaruszone.
Od " Ojczyź nianej Ubezpieczeniowej Spółki Akcyjnej" z Elberfeld wspólnota koś
cielna otrzymało 203 marki i 30 fenigów odszkodowania. Całkowity koszt naprawy szkód
wraz z różnymi pracami dodatkowymi na wieży wyniósł 1100 marek . Z tego 2/3 kosztów
w gotówce poni ós ł rząd królewski jako patron kościoła i wspólnota kościelna w wysokości
1/3 wraz z innymi kosztami robocizny i transportu.
Zadanie przeprowadzenia reperacji otrzymał mistrz dekarski Gustaw Eisner z Żagania.
Kula i krzyż miały zostać pozłocone. Zdjął je osobiście wspomniany dekarz 28 września
1896 roku.
Po tym, jak Pan Nottny z Żagania przeprowadził pozłacanie kuli i krzyża, zostały
one ponownie osadzone na szczycie przez wspomnianego już dekarza 19 października
tego roku. Kosztorys został sporządzony przez Królewskiego Radcę Budowlanego- pana
Holzhausena z Żagania.
Niech Bóg Wszechmogący weźmie w opiekę nasz kościół i jego wiernych.
Przybymierz, 19

października

1896 roku
[Spisał] Bartsch
nauczyciel i kantor

Tutejsza
roku

szkoła

odbyły się

kawlicka została na nowo wybudowana w roku 1844.8 sierpnia 1844
tutaj pierwsze lekcje. Obecnie do szkoły uczęszcza 35 dzieci.

Radę szkoły stanowią:

l. Gospodarz, Robert BUrger
2. Kantor i nauczyciel Bartsch
3. Gospodarz Richard Hansel
Proboszcz modlitwy ze Skibie.

Miejscowy inspekwrem szkolnym jest proboszcz z

Drągowiny .

Nasza wieś w 1888 roku została ciężko doświadczona przez los . 9 maja po obiedzie,
o godz. 13.30, pojawił się ogień w gospodarstwie tutejszego właściciela Josepha Weinerta.
Przy silnym wietrze rozprzestrzenił się z wściekłą szybkością, zapalając jeden [budynek]
od drugiego. Ucierpieli [w wyniku poniesionych szkód]: zagrodnik Karl Grass, piekarz
Weichert, chałupnik Vallentin, chałupnik Karl, gospodarz Reckzeh, gospodarz ziemski
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Habermann, właściciel domu Ernst Tschischkc, dom gminny, ogrodnik Reckzeh, właściciel
domu Rudolph, budynki stajenne sołtysówki, Hartmuth Wittiber i Weinert- gospodarze
ziemscy (kościół i szkoła pozostały ocalałe).
Tutejsza wspólnota liczy
z tego katolicy
ewangelicy
katoliccy gospodarze
ewangeliccy
Konie
Bydło

386
162
224
30
41

mieszkańców

50
353

Owce
Bieżące

ceny zboża
l. Pszenica (podwójny cetnar)
2. Żyto
3. Owies
4. Jęczmień
Przybymierz, 19

października

16,50
12,80
12,00
14,00

marek
marek
marek
marek

1896 r.

Członkowie

katolickiej rady
Joseph Meissner
Joseph Steihn
Gustav Heinrich

kościelnej

Nr S.
[s . l]

Einige Mitteilungen der Nachwelt gewidmet

Gegenwartiger Landesherr ist unser Allergnadigster Kaiser und Konig Wilhelm II. seit
1888. Unser heiliger Va ter ist Leo XIII. seit 1879, Cardinal FUrstbischofvon Breslau Georg
Kop p. Pfarrer in Neuwaldau ist Emanuel G rund seit 1888. Derselbe hal t jeden 3.(dritten)
Sonntag, an den 2. Feiertagen zu Weihnachten, Ostem und Pfingsten und jede Woche
einmal, gewi.ihnlich Oonnerstag, hier Gottesdienst a b.
Der Vermogen der Kirche betragt gegenwartig:
l . Kirchkasse
5665 M(ark)
2. Fundationskasse
450 M(ark)
6115 M(ark)
[s. 2] Die Schulkasse har Vermogen:
l. Eine Hipothek Uber
2. Ein Sparkassenbuch (Ab!Osung der Muttergabe)

1500 M(ark)
151 - 14 Pf(enig)
1651 M(ark) 14 Pf(enig)

l

Dokummty z

wieży kościołfl
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w Przybymierzu

Die Zinsen davon stehen rechtlich dem jedesmaligen Lehrer zu.
Kirchenvorsteher sind:
l . Rastbauer
Joseph Steihn
2. Bauer
Lange
3. Schmiedem(ei)st(e)r
Meissner
4. Backerm(ei)st(e)r
August Weichert
S. Bauer u(nd) Gastm(ei)st(er)
Gustav Heineich
Verwalter der Patrone
Reichenbach , den 19 Oktober 1896
Die Kath(olischen) Kirchenvorsteher
Joseph Meissner
Joseph Steihn
Gustav Heineich
Tłumaczenie

Kilka

wieści

pozostawionych potomnym

Obecnie naszym władcą jest wielce laskawy cesarz i król Wilhelm II od 1888 roku. Naszym
św iętym ojcem jest Leon XIII od 1879 roku, księciem arcybiskupem wrocławskim Georg
Kop p, proboszczem w Drągowinie jest Emanuel G rund od roku 1888. Tenże odprawia tutaj
msze w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
i Zielone Świątki oraz każdego tygodnia, zazwyczaj w czwartki.
Majątek kościelny

l. Kasa kościelna
2. Kasa fundacji

wynosi obecnie
5665 marek
450 marek
6115 marek

Majątek

kasy szkolnej:
l. Hipoteka
2. Księga oszczędności (spłata domu macierzystego)

1500 marek
151 marek i 14 fenigów
1651 marek i 14 fenigów

Odsetki

przysługują

sprawiedliwie

każdorazowo

nauczycielowi.

Radę kościelna stanowią:

l . Karczmarz
2. Gospodarz
3. Mistrz kowalski
4. Mistrz piekarski
S. Gospodarz i oberżysta

Joseph Steihn
Lange
Meissner
August Weichert
Gustav Heineich
Zarządca patrona

Przybymierz, 19

października

1896 roku

Adam Górski
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Członkowie katolickiej rady
Joseph Meissner
Joseph Steihn
Gustav Heinrich

kościelnej

Adam Górski
DIE DOKUMENTATION
AUS DEM KIRCHENTURM IN PRZYBYMIERZ
Zusammenfassung
Reichenbach (polnisch: Przybymierz) ist ein Dorf im Landkreis Grlinberg (polnisch: Zielona
Góra). Es wurde bereits im Mittelalter gegrlindet. Die Kirche wurde im 15. Jh. aufgebaut. Seit
ihrer Konsekration gehorte sie zur Pfarrgemeinde Neuwaldau. Oie Schicksale beider Oorfer
sind miteinander unzertrennlich verflochten. Es sind wenige Archivalnachrichten allein Liber
Reiche n bach erhalten geblieben. Der Protestantismus trafhier be rei ts urn 1530 ein. In religioser
Hinsicht blieb das Dorfbiszum 2. Weltkrieg geteilt.
Das Ziel des vorliegenden Artikels ist die Veroffentłichung der Dokumen te, die aus dem
den Turm w Reichenbach kronenden Knopfherausgenommen wurden. Sie sind eine wertvolle
Quelle der Informationen wm Alltagslebcn dieses winzigen Dorfes.
Die gefundenen Dokumente stammen wie folgt aus den jahren: 1721, 1827, 1834 und
1894. Sie beinhalten Beschreibungen von Renovierungen des Kirchenturms, welcher infolge
der EinschHige mehrmals beschadigt wurde und Reparaturen bedurfte.
In den Dokumenten kann man darliber hinaus lnformationen Li ber den wirtschaftlichen
Zustand des Dorfes sowie Li ber diejenigen Personen, die hi er die wichtigsten Amter innehatten,
finden. Den Quellenwert der prasentierten Dokumente erhohen die erhalten gebliebenen
Abdrlicke der Siegel: von dem ortlichen Dorfgericht und von dem Kirchenvorstand.

Obersetzt von Adriana Topczewska
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Jerzy Ścigaj

MOŻLIWOŚCI POZNANIA
DZIEJÓW ŚRODKOWEGO NADODRZA
W POLSKOJĘZYCZNYCH
ZASOBACHINTERNETOWYCH

lobalna sieć komputerowa Internet stała się w ostatnim dziesięcioleciu
medium, w którym poszukują i wymieniają informacje nie tylko naukowcy.
Informacji w sieci Internet poszukują przede wszystkim prywatni użytkownicy.
Szczególnie często korzystają z Internetu ludzie młodzi- uczniowie i studenci.
Dla młodego pokolenia Internet odgrywa taką rolę jak dla pokolenia ich rodziców
biblioteka.
Sieć internetowa jest medium szalenie wygodnym z tego względu, iż dostęp do informacji uzyskujemy w miejscu dogodnym dla użytkownika, np. z
zacisza domowego pokoju. Rozwój tej technologii umożliwia uzyskanie danych
na wybrany przez użytkownika temat, jak również szybką publikację informacji.
Podstawowym sposobem publikacji informacji w sieci Internet jest umieszczanie ich na tzw. stronach internetowych. Strony te są dokumentami stworzonymi
przez aktywnych użytkowników Internetu i dzięki specjalnym przeglądarkom
dokumentów html możliwe jest przejrzenie zawartości tych dokumentów oraz
zgromadzonych na serwerach internetowych danych. Informacje zamieszczone
na stronach internetowych wyszukujemy dzięki specjalnemu oprogramowaniu.
Oprogramowanie to, czyli wyszukiwarka internetowa, umieszczone jest również
na specjalnych stronach internetowych. Obecnie najpopularniejsza wyszukiwarka
stron internetowych to wyszukiwarka google 1• Wyszukiwarka ta ma swoje narodowe
wersje, dzięki którym użytkownicy w wielu krajach mogą wpisywać zapytania,
używając narodowych znaków. Przeglądarka internetowa wyszukuje dokumenty 2 ,
analizując słowa kluczowe zawarte w specjalnych sekcjach metadokumentów html.
Oprócz analizy znaczników zawierających słowa kluczowe niektóre wyszukiwarki

G

http://www.google.pl- adres polskojęzycznej wersji przeglądarki google. Adres głównej
w języku angielskim to http://www.google.com.
2 W technikach informatycznych słowa plik i dokument są bardzo często synonimami. Podstawowa różnica pomiędzy plikiem a dokumentem jest taka, że plik może być różnego rodzaju,
np. exe, jpg, mov, natomiast dokumentem nazywamy najczę~ciej plik tekstowy. Ponieważ strony
internetowe to wła~nie pliki tekstowe, dlatego nazywa się je dokumentami sieciowymi.
1

przeglądarki
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są w stanie częściowo analizować dokumenty w poszukiwaniu słów zawartych w
zapytaniu wpisanym do wyszukiwarki. Dzięki temu mechanizmowi program wie,
jakiej treści jest dany dokument opublikowany w sieci. Zastosowanie takiego
mechanizmu powoduje, iż bardzo często na zadane pytanie otrzymujemy dużą
liczbę odpowiedzi, które są linkami 1 do dokumentu zawierającego szukaną frazę
słowną. Jednak bardzo często dokumenty te są całkowicie nieprzydatne. Oznacza
to, iż aby uzyskać szukane przez nas informacje, często musimy przebić się przez
ogrom niepotrzebnych nam danych.
Jednym z celów nauczania historii jest zainteresowanie młodych ludzi dziejami
"małej ojczyzny". W trakcie zajęć lekcyjnych brak najczęściej czasu, aby poświęcić
tej tematyce więcej uwagi. Uczniów zainteresowanych tą problematyką najlepiej
odesłać zatem do opracowań historycznych. Nauczyciel historii w naszym regionie
dysponuje obszernym zestawem publikacji poświęconych dziejom Środkowego
Nadodrza 4 • Jednak -jak wynika z moich obserwacji - kiedy przeciętny uczeń
poszukuje informacji na określony temat, nie udaje się do biblioteki, lecz zadaje
pytanie wyszukiwarce internetowej. Czy można zatem, za pomocą wiadomości
zawartych w zasobach polskiej sieci Internet, poznać dzieje Środkowego Nadodrza?
To problem niezwykle istotny dla mnie jako miłośnika dziejów naszego regionu,
nauczyciela historii, a zarazem informatyka. Aby odpowiedzieć na postawione
pytanie, podjąłem próbę sprawdzenia zasobów Internetu na interesujący mnie
temat.
W swoich poszukiwaniach skorzystałem z najlepszej i najbardziej efektywnej wyszukiwarki internetowej google. Po połączeniu się ze stroną www.google.pl
wpisałem na początek hasło "historia Środkowego Nadodrza". Następnie zaznaczyłem poszukiwanie w kategorii: "Polski" (ograniczyło to poszukiwanie do
dokumentów polskojęzycznych) i wcisnąłem przycisk "szukaj". Po upływie 51

Link, czyli odnośnik lub odsyłacz. Specjalny mechanizm oparty na technologii hipertekstu
do istniejącego dokumentu w sieci lub innej lokalizacji. Link może
prowadzić również do innego miejsca wewnątrz bież<Jcego dokumentu.
'Spoś ród obszernego zestawu tytułów warto wyróżnić prace: W. Strzyż e w ski, Geneza
i symbolika herbów miejskich ,S'rodkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993; i d e m, Trefci symboliczne
herbów miejskich na ,~ląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVI !l wieku, Zielona
Góra 1999; S'wiebodzin 700 lat historii, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2003; Kultura- historia
-region, red. H. Szczególa, Zielona Góra 1975; K. B a r t k i e w i c z, Myfl historyczna w Polsce nowożytnej a dzieje ziem nadodr;:,ańskich: zbi6r studi6w, wyb. i przyg. do druku T. Jaworski,
Zielona Góra 2001; B. B i e g a l s ki, Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach
1945-1956, Zielona Góra.1999; R. S z c z e p a n i ak, Początki miast Lubuskich, Zielona GóraPoznań 1958; Wojna trzydziestoletnia ( 1618-1648) na z iemiach nadodr;:,miskich, red. K. Bartkiewicz,
Zielona Góra 1993; C. O s ę k o w s k i, Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po drogiej wojnie
fw iatowej, [w:) Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą: księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesom Mariana Eckerta, Zielona Góra 2002; C. O s ę k o ws k i, Pogranicze polsko-niemieckie w drugiej połowie XX wieku, [w:) Studia: archiwalne- historyczne
-politologiczne, red. A. Czubiński, ]. Machol ak, Szczecin 2003, s. 249-265.
1
·

umożliwiając y odwołanie
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sekund otrzymałem 256 wyników poszukiwań spełniających postawione kryterium,
czyli spis linków do dokumentów zawierających słowa składające się na frazę "historia Środkowego Nadodrza". Wyniki poszukiwań zostały podzielone na grupy
po dziesięć na każdą stronę. Niestety na 256 odnalezionych stron większość co:
oferty wydawnictw, spisy artykułów prasowych o problemach regionu, wizytówki
internetowe firm i instytucji oraz inne podobne dokumenty, nieprzydatne do
poznania dziejów regionu.
Oczywiście, nie wszystkie odnośniki prowadzą do tego typu dokumentów.
Bardzo szybko, przeglądając wyniki poszukiwań, natrafiamy na strony internetowe
traktujące o historii poszczególnych miejscowości, które znajdują się na terytorium
Środkowego Nadodrza. Zwraca uwagę odwołanie do części serwisu "Biuletynu
Informacji Publicznej", gdzie znajduje się historia miasta Nowa SóJS, jaką opracował Piotr Graczyk na podstawie kilku książek, których spis został umieszczony
w dokumencie. Kolejnym linkiem warrym uwagi jest odnośnik prowadzący do
serwisu "Sulechowskie Strony" 6 • W tym serwisie, w zakładce "historia" 7, znajdziemy dwanaście artykułów ukazujących częściowo historię Sulechowa. Wszystkie
artykuły tam zawarte są podpisane. Niestety, autorzy najczęściej nie podają źródeł
swoich informacji. Wśród wspomnianych artykułów są ciekawe wspomnienia Marii
Gwoździńskiej z roku 1960, opowiadające o pierwszych piętnastu powojennych
latach życia w Sulechowie. Znajduje się tam również zarys dziejów Suiechowa
autorstwa Leona Osowińskiego. Umieszczenie na stronie legendy o sulechowskim olbrzymie wydaje się pewnym dysonansem. Jest to tekst typowo literacki.
Kolejne trzy artykuły opisują tradycje pedagogicznych szkół sulechowskich. Dwa
teksty to opisy wizyty w mieście Fryderyka Chopina, sporządzone przez Leona
Osowińskiego. Na stronie umieszczono także artykuły autorstwa Zenona Brembora poświęcone historii pułku artylerzystów stacjonujących w Suiechowie oraz
zbiór informacji na temat Konstytucji 3 maja. To kolejny dysonans na stronie.
Konstytucja nie ma bezpośredniego związku z dziejami Sulechowa.
W serwisie www.ziemia-lubuska.pl, w zakładce "historia" znajdziemy krótką
charakterystykę dziejów Ziemi Lubuskiej. Brak informacji o autorze strony, jak
również źródłach, które wykorzystał 8 . Jest to fragment całego serwisu poświęco
nego Ziemi Lubuskiej jako turystycznie atrakcyjnego regionu. Autor Mirosław
Szatarski opisuje pokrótce dzieje tego regionu. Cała notatka jest ilustrowana
zdjęciami przedstawiającymi miasta Ziemi Lubuskiej. Pod zdjęciami brak podpisów informujących o tym, co się znajduje na tych ilustracjach. Zwraca uwagę

5

http://www.bip.gmina-nowasol.zg.pl/index.php?dz=53&art=82
http://strony.sulech.com/
7
http://strony .sulech.com/historia/

6

8

http://www . ziemia-lubuska.pl/8,26,6,.htmł
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serwis poświęcony miastu Nowogród Bobrzański. Zawiera także historię miasta~.
Brak informacji o autorze. Podane zostały źródła, z których skorzystali twórcy tej
witryny, są to trzy publikacje 10 • Po raz kolejny jest to skrótowe, wręcz encyklopedyczne spisanie dziejów miasta i okolic. Brak ilustracji przedstawiających dawny
lub współczesny Nowogród Bobrzański. Jednakjest to jedyna strona internetowa,
do jakiej udało mi się dotrzeć, a która wspomina o dziejach Nowogrodu Bobrzaóskiego i sąsiednich Krzysztkowic.
Efekty pierwszej fazy badania zasobów Internetu okazały się zatem niewielkie.
Postanowiłem zawęzić nieco swoje poszukiwania. W wyszukiwarce internetowej
wpisałem poszukiwaną frazę w cudzysłowie. Takie ujęcie poszukiwanych słów
gwarantuje teoretycznie wyświetlenie tylko tych dokumentów, w których słowa
te występują razem. Otrzymałem zaledwie dwa wyniki poszukiwań. Oba okazały
się całkowicie nieprzydatne w procesie poznawania dziejów naszego regionu.
Następnie wpisałem więc do wyszukiwarki zapytanic "Środkowe N ad odrze".
Otrzymałem wynik: 52 odpowiadających dokumentów. Podobnie jak w wypadku
poprzedniego zapytania większość ze znalezionych dokumentów to odwołania do
ofert wydawnictw, stron muzeów ziem Środkowego Nadodrza, spisów artykułów
wygłoszonych na konferencjach naukowych. Jednak pojawiły się odnośniki, które
nie zostały ujęte w poprzednim wyszukiwaniu. Pierwszy z nich jest linkiem do
strony poświęconej gminie Otyń 11 • Autor tej strony- Artur Tomaszewski- opisuje
dzieje i historię gminy. Strona zawiera bibliografię. Witryna ta została wykonana
bardzo starannie, ma ładną i estetyczną szatę graficzną, w trzech działach autor
opisuje historię gminy Otyń, zabytki Otynia oraz herb gminny. W innym dziale,
zatytułowanym "onomastyka" opisuje proces powstania nazwy gminy Otyń.
Ciekawym linkiem jest strona autorstwa księdza Tadeusza Fitycha. W zakładce "miasto rodzinne" znajduje się kilka tekstów poświęconych historii miasta
Nowa SóP 2• Brak przypisów, lecz autor umieścił na osobnej stronie dosyć obszerną
bibliografię. Ksiądz Fi tych opisuje swoje miasto w kilku działach. Tak więc jest
tam krótki rys historyczny miasta Nowa Sól, jest dział opisujący dzieje regionu
nowosolskiego (obecnie powiat nowosolski). Zostało również umieszczone kalendarium zaczynające się od roku 1553 i doprowadzone do roku 1999. W kolejnych
działach są opisane okoliczne zabytki oraz zcharakteryzowana w kilku zdaniach

http://wmajdanski.wcbpark.pl/# lub należy wpisać w pasku adresowym przeglądarki
in ternetowej adres h ttp://wma jdans ki. we b park. pl/historia/historia. h tml
10
Publikacje, na które powołują się autorzy, to: S. Kowa l ski, Miasta J'rodkowego Nadodrza
dawniej, Zielona Góra 1994; }.P. M aj c h r z ak, Rzecz o nowym grodzie, "Gazeta Lubuska" 22
XI 2000, nr 15; Studia nad poczqtkami i rozplanowaniem miast nad frodkową Odrą i dolną Wartą
-Nowogr6d Bobrzański, Zielona Góra 1970.
11
http://www.otyn.webpark.pl/#
12
h ttp://www. fi tych .org/polski/nowa_sol. htm l
9

l!
Możliwofci poznania dziejów Środkowego Nadodru~ w polskojęzycznych zmobach intemetowych

303

zabudowa nowosolska. Kolejne dwa działy to wspomniana bibliografia dotycząca
samego miasta i okolic Nowej Soli.
W dalszej fazie badań zwróciłem uwagę na oficjalne witryny internetowe
miejscowości położonych na Środkowym Nadodrzu. Każde miasto, powiat i gmina
ma dziś swoją stronę internetową, na której z reguły zawarty jest dział poświęcony
historii. jednak większość tych stron zawiera tylko podstawowe informacje w ujęciu
typowym dla przewodników turystycznych. Autorzy tych krótkich opracowań nie
podają najczęściej źródeł swoich informacji.
Należy jednak wyróżnić kilka stron. Bardzo dokładne kalendarium miasta
Żagań zostało zawarte na oficjalnej stronie urzędu miasta 13 • Kalendarium to opracował Sławomir Wójcik. Opisano również zabytki Żagania. Na stronie znalazł się
ponadto opis wielkiej ucieczki z obozu jenieckiego zlokalizowanego w okolicy
miasta w latach II wojny światowej. Zwraca uwagę atrakcyjna forma przekazu
informacji. Internauta może odbyć wirtualny spacer po Żaganiu i jego najciekawszym zabytku, czyli pałacu. Sam pałac również ma swoją stronę internetową 14 • W
tej witrynie znajduje się zakładka historyczna, w której internauta zajdzie historię
pałacu żagańskiego oraz biogram księżnej Doroty Talleyrand, najsłynniejszej
spośród pań żagańskiego zamku.
Ciekawą stroną urzędu miasta mogą poszczycić się mieszkańcy Żar 15 • W
serwisie tym umieszczono obszerny dział poświęcony historii miasta, jego legendom oraz zabytkom. Witryna, mimo iż wykonana starannie i estetycznie, jest już
technologicznie przestarzała i ma, niestety, poważny mankament - brak nazwisk
autorów, a także jakiejkolwiek bibliografii zagadnienia.
Informacje o historii Kożuchowa znajdują się na stronie internetowej tego
miasta 16 . Autorzy tego opracowania również nie umieścili w nim swoich nazwisk,
jednak zawarro informację, że autorzy podczas pisania tej notatki skorzystali z
opracowania Średniowieczne fortyfikar:je autorstwa Tomasza Andrzejewskiego i Zdzisława Szukiełowicza 17 • Strona zawiera dwie ilustracje przedstawiające panoramę
dawnego Kożuchowa oraz obrys średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych na planie współczesnego miasta. Biorąc pod uwagę, że Kożuchów stanowi
swoistą " perełkę" historyczną naszego regionu, strona wydaje się zdecydowanie
zbyt uboga. Miasto o tak bogatej historii, w którym zachowało się wiele zabytków
przeszłości, zasłużyło na znacznie lepszą stronę.
Bardzo obszerna nota omawiająca historię jednego z najstarszych miast na

13

http://www.um.zagan .pl/
http://www.palac.zagan.pl
15
http://www.zary.pl/
16
http://www.kozuchow.pl/
17
T. A n d r z e j e w s k i, Z. S z u k i e ł o w i c z, Kożuchów. Średniowieczne fortyfikacje,
Nowa Sól2001.
14
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polskich ziemiach Środkowego Nadodrza znajduje się na stronie urzędu miasta Krosno Odrzańskie 18 • Niestety, autorzy tej notatki nie podają źródła swoich
informacji. Brak również zdjęć lub rycin przedstawiających zabytki miasta. Jest
wprawdzie dział "galeria" , w którym znajdują się zdjęcia podzielone na albumy
sprzed 1945 roku i po II wojnie światowej, ale żadne z tych zdjęć nie jest podpisane. Internauta nieznający miasta może się tylko domyślać, jakie obiekty znajdują
się na tych zdjęciach.
Bardzo ciekawe informacje o historii miasta z najdują się na internetowej
stronie urzędu miasta Zielona Góra 19• W dziale historycznym serwisu miejskiego
znajdziemy linki prowadzące nas do artykułów opisujących historię miasta, dzieje
winobrania, losy znanych zielonogórzan. Zawarta tam została również kronika miasta, datowana niestety dopiero od 2000 roku. Na stronach tych umieszczony został
również krótki film o historii miasta Zielona Góra. Pierwszy artykuł opracowała
Barbara Kochańska. Opisuje ona rozwój miasta, najważniejsze wydarzenia, procesy
czarownic, pojawienie się pierwszych murowanych domów w mieście. Opracowanie zostało wzbogacone o ilustracje przedstawiające rozwój miasta na przestrzeni
wieków. Niestety, autorka nie podaje źródeł, z których czerpała informacje. Film
opowiadający o historii miasta umieszczony na tej stronie jest fragmentem jakiejś
większej całości. Nieste ty, brak tytułu oraz danych twórców filmu. W tle słychać
lektora czytającego opis historii miasta, który jest głosem popularnego w Zielonej
Górze aktora Janusza Młyńskiego .
Kolejny link prowadzi nas do podstrony zatytułowanej "Od Grtinberga do
Zielonej Góry". W tym dziale znajdziemy kilka linków poświęconych ludności
Grtinberga i Zielonej Góry, kalendarium Zielonej Góry, poczet władców Zielonej
Góry oraz opis najważniejszych zabytków miasta. Tymi stronami opiekuje się
Arseniusz Woźny, a opiekę merytoryczną s prawują Jarosław Wnorowski i Barbara
Dziadura. Bez wątpienia w serwisie miejskim Zielonej Góry internauta może
znaleźć bardzo wiele ciekawych i wartościowych informacji.
Historia miasta Głogów nie została umieszczona na stronie miejskiej Głogowa 20 •
W witrynie tej znajduje sięlinko treści " historia", po kliknięciu którego ukazuje
się informacja o konieczności przekierowania się na stronę Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej 2 1 • Ta witryna jest prawdziwą kopalnią informacji o Głogowie, ziemi
głogowskiej oraz twierdzy Głogów. Widać bardzo wielki wkład pracy włożony w
powstanie tej strony. N a pewno jest to serwis internetowy godny szczególnego
polecenia, zwłaszcza miłośnikom fortyfikacji.

18

http://www.krosnuodrzanskie.pl/pul/html/historia.htm
http://www.zieluna-gora. pl/UMZG/
20
http://www.glogow.pl
21
http://www.glogow.pl/tzg/
19
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Kolejnym sprawdzonym miejscem w sieci jest witryna Bytomia Odrzańskiego 22 ,
na której umieszczono podstronę poświęconą historii i zabytkom miasta. Jest to
opracowanie kilkunastozdaniowe, w którym autor wspomina o najważniejszych
wydarzeniach z historii miejscowości oraz wymienia główne zabytki miasta. Niestety, autor tej notatki pozostaje nieznany, jak również nie wskazał źródeł swoich
informacji.
Są natomiast dwa miasta, które na swoich oficjalnych stronach w zasadzie
nie prezentują żadnych informacji o swojej historii. To Nowa Sól i Sulechów. W
oficjalnym serwisie Nowej SoW' znajduje się symboliczna wzmianka o dziejach
miasta. Opisane we wcześniejszej części artykułu strony niezależnych autorów
dużo lepiej i rzetelniej informują o dziejach tego miasta. Podobnie przedstawia
się sytuacja w wypadku Sulechowa. Próżno szukać na oficjalnej stronie miejskiej
jakichkolwiek informacji na temat historii miasta. Na szczęście niezależni autorzy
umieścili w sieci internetowej stosunkowo obszerną stronę poświęconą dziejom
Sulechowa, którą opisałem w poprzedniej części niniejszego artykułu.
Podsumowując efekty pracy badawczej, trzeba stwierdzić jednoznacznie,
że możliwość poznania dziejów Środkowego Nadodrza na podstawie zasobów
polskiej sieci Internet praktycznie nie istnieje. Brak odrębnych witryn poświę
conych tej problematyce. W sieci można odnaleźć jedynie informacje dotyczące
dziejów niektórych miejscowości i gmin naszego regionu. Jakość tych publikacji
pozostawia jednak wiele do życzenia. Wśród twórców stron można dostrzec trudną do zrozumienia tendencję do ukrywania swoich imion oraz nazwisk. Czyżby
wstydzili się swojego dzieła? Duża część zawartych na poszczególnych stronach
informacji została dosłownie przepisana z opracowań historycznych. Brak jednak
noty bibliograficznej. Tekst nosi więc znamiona plagiatu. Nie stosuje się przypisów. Tylko na niektórych stronach umieszczono bibliografię. Strony zawierają
niekiedy informacje niezgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki historycznej
lub po prostu błędne. Autorzy w minimalnym stopniu wykorzystują ogromne
możliwości techniki informatycznej. Typowa strona ogranicza się do tekstu i statycznych ilustracji. Autorzy witryny urzędu miejskiego Żagania dowiedli jednak,
iż może być inaczej.
Sieć internetowa to największa biblioteka świata. Publikacje książkowe czy
artykuły w pismach historycznych docierają do niewielkiej liczby czytelników.
Natomiast tekst umieszczony w Internecie może znaleźć ogromną liczbę odbiorców. Nauka historyczna powinna zatem wkroczyć- moim zdaniem- do Internetu.
Konieczna jest przede wszystkim rzetelna recenzja umieszczonych w sieci tekstów
oraz opracowanie zasad tworzenia stron internetowych poświęconych historii. Za

22
23

http://www.bytomodrzanski.pl/
http://www.nowasol.pl/
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niezbędne uważam również stworzenie witryny poświęconej dziejom Środkowego

Nadodrza, redagowanej przez profesjonalistów.

Jerzy Ścigaj
DIE ERKENNTNISM0GLICHKEITEN DER GESCHICHTE
DES MITTELODERRAUMES
IN POLNISCHEN INTERNETSBESTANDEN
Zusammenfassung
In meinem Anikei wurden die Miiglichkeiten von Kennenlernen der Geschich te von Środkowe
Nadodrze (Mittel-Odergebiet), auf Grund der polnischen lnternetinformationen dargestellt.
Hier wurden viele Websides, die offiziellen ais auch nicht offiziellen analisiert. Es gibt aber
keine Websids, die komplexirrer Weil3e unsere Regionsgeschichte darstellt. In den zuganglichen Websids kann man nur Beschreibungen der Geschich te von manchen Ortschaften dieses
Gebietes (Środkowe Nadorze) finden.
Da fehlt es a ber an Autoreonamen und Quellenverzeichnis, aufGrund dessen die Websides
aufgebaut wurden. Der lnternetinformationen kiinnte ais o nur im Geringem den, an Geschich te
von Mittel-Odergebiet (Środkowe Nadodrze) lnteressierten behilflich sein.
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL
l PAŁAC W ZATONIU
KOŁO ZIELONEJ GÓRY

publikowane ostatnio artykuły Katarzyny Adamek poświęcone dziejom paw Zatoniu koło Zielonej Góry to powrót, po długiej przerwie, do badań
tej cennej historycznie i architektonicznie rezydencji, a zarazem próba określenia
autorstwa projektu przebudowy pałacu, podjętej w latach 40. XIX wieku na polecenie ówczesnej właścicielki Doroty Talleyrand-Perigord, księżnej de Dino 1• W
artykułach tych przeds tawiono szczegółowo dzieje pałacu i dóbr zatońskich oraz
poczet kolejnych właścicieli, koncentrując się na losach rezydencji po przejęciu
jej przez późniejszą księżnę żagańską. Autorka uwzględniła dawne inwentarze
pałacowe, odtwarzając wyposażenie rezydencji oraz precyzyjnie opisała, korzystając
z publikowanych wspomnień księżnej i innych źródeł, zmiany, jakie wprowadziła
nowa właścicielka.
Istotnym elementem prac Katarzyny Adamek jest próba ustalenia autorstwa
projektu ostatecznej postaci pałacu, nadanej mu w latach 40. XIX wieku, po przebudowie pierwotnej barokowej budowli (ił. 1). Twórcą projektu, zdaniem autorki,
miałby być jeden z najwybitniejszych architektów europejskich pierwszej połowy
XIX wieku Karl Friedrich Schinkel. Twierdzenie to zostało oparte zarówno na
wcześniejszych opiniach niemieckich, jak i porównaniu rezydencji zatońskiej z
-zdaniem autorki wykazującymi liczne analogie- innymi realizacjami Schinkla.
Wybór tego architekta miałby być, zdaniem Katarzyny Adamek, rezultatem uznania, jakim księżna de Oino darzyła twórczość Schinkla poznawaną w trakcie wizyt
w Berlinie, dowody tego uznania są obecne w jej wspomnieniach 2•
Wydaje się jednak, że mimo staranności, z jaką przygotowano wzmiankowane opracowania na wiele pytań i wątpliwości, jakie budzi atrybucja Schinkla
w odniesieniu do rezydencji zatońskiej autorka ni~ odpowiedziała, a niektóre

O

łacu

1
K. A d a m e k, Zatonie- z dziejów wsi i miejscowej rezydencji, [w:] Zatonie- historia pewnego
miejsca, Zielona Góra 2003, s. 13-28; e a d e m, Dzieje rezydencji w lataniu koło Zielonej Góry- od
XVII-wiecznego dworo do realizacji Karola Fryderyka Schinkla, "Studia Zachodnie" 2004, nr 7,
s. 125-137. Pierwszą próbą monografil rezyde ncji zatońskiej podjętą przez polskich badaczy było
opracowanie Ewy Lukas przygotowane w 1972 r. na potrzeby Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków (mpis w zbiorach WUOZ w Zielonej Górze i KOBiDZ w Warszawie).
z K. A d a m e k, Zatonie ... , s. 23; e a d e m, Dzieje... , s. 129-132.
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stawiane przez nią tezy rodzą kolejne pytania. Wydaje się także, że jednoznaczne
przypisanie autorstwa projektu przebudowy pałacu Schinklowi jest przedwczesne
i wymaga dalszych analiz.

Problem literatury, źródeł i wzorców architektonicznych
Autorka, na poparcie swojej tezy o autorstwie Schinkla, przywołuje niemieckie
publikacje, pisząc: "w literaturze niemieckiej dominuje pogląd, że przebudowę
dworu w Za toni u w latach czterdziestych XIX stulecia wiązać należy z[ ... ] Karolem
Fryderykiem Schinklem", a jako dowód podaje albumową publikację Roberta
Webera i rocznik Towarzystwa Dendrologicznego. I choć zaznacza, że autorstwo
Schinkla odrzucała w swoim opracowaniu Ewa Lu kas, to przychyla się do twierdzeń
zawartych w przywołanych niemieckich publikacjach 3 •
Do podanych opracowań można dodać jeszcze trzy. Artykuł Wernera Beina
w popularno-naukowej pracy zbiorowej poświęconej dziejom Żagania wydanej w
1992 roku, w której w sposób jednoznaczny pałac w Zatoniu powiązano z osobą
K. F. Schinkla, nie podając jednak uzasadnienia takiej atrybucji 4 • Na osobę Schinkla wskazywał także jeden z wybitniejszych znawców i badaczy sztuki Dolnego
Śląska, a zarazem badacz twórczości architektonicznej Schinkla i jego uczniów
Gi.inther Grundmann w artykule z 1932 roku i w wydanym w 1941 roku opracowaniu poświęconym dziełom architekta na Dolnym Śląsku. Z tym że Grundmann
jedynie sugerował możliwość takiego autorstwa projektu przebudowy pałacu, nie
przesądzając tej kwestii kategorycznie. I nie powtórzył tej tezy w żadnej ze swoich
licznych, późniejszych publikacji 1 .
Wymienione dzieła Gi.inthera Grundmanna są przy tym najprawdopodobniej
jedynymi, spośród kilkuset opracowań twórczości architektonicznej Karla Friedricha Schinkla, w których rezydencja zatońska jest wiązana z tym architektem 6 . Pałac
w Zatoniu nie został także uwzględniony w wydanej niedawno, starannie przygotowanej pozycji poświęconej wyłącznie projektom tworzonym przez architekta

K. A d a m e K, Dzieje... , s. 129-130; e a d e m, Zatonie ... , s. 23.
W. B e i n e, Bilder rms der Umgebung von Sagan und .Sprottau, [w:] Sagan und !->'prottau in
der S(,h/esischen Geschich te. "Les vues de Sagan", WUrzburg 1992, s. 134.
5
G. Gr u n d m a n n, Baudenkmiilerder Romantik in nordlichen Niederschlesien, [w:] Reimatka/ender fiir die Kreise Griinberg und Frmstadt auf das lahr 1932, GrUnberg 1932, s. 60; i d e m,
Schlesim. Karl Friedrich Schinkel, Berlin 1941, s. 253.
6
Por. zestawienia bibliograficzne w: Karl Friedrich Schinkel. Architektur, Malerei, Kunstgewerbe, Berlin 1980, s. 361-365; Karl Friedrich Schinkel 1781-1841. Austellung, Berlin 1980,
s. 406-418; Collection ojarchitectural designs/Karl Friedrich Schinkel- new complete edition, Guildford
1989, s. 9-13. Spośród polskich zasobów największy i znaczący wybór literatury tematu można
znaleźć w bibliotece Instytutu Sztuki PAN w Warszawic i bibliotece Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego.
3

4
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w ostatnich łatach życia 7 • I nie jest to bynajmniej spowodowane nieznajomością
pałacu w Zatoniu wśród niemieckich historyków - albumy Webera, Dunckera,
książka Grundmanna i inne dzieła, w których można znaleźć widoki i opisy tej
rezydencji, są stale obecne w bibliografiach i przypisach prac niemieckich badaczy. Czy można w tej sytuacji mówić o dominacji poglądu o autorstwie Schinkla
w niemieckiej literaturze?
Zastanawia akcentowane przez autorkę uznanie dla architekta, jakie księżna
de Dino miała wyrażać na kartach swego pamiętnikach, a uzasadniające wybór
Schinkla na projektanta przebudowy zatońskiego pałacu. Księżna opisuje w
swoich zapiskach pobyty w Berlinie, w rezydencjach rodziny królewskiej i berliń
skiej arystokracji zaprojektowanych przez Schinkla (m.in. willa w Glienicke koło
Poczdamu, willa Tegel, zamek w Babelsbergu) oraz komplementuje urbanistykę
i architekturę berlińskich kwartałów. Te wizyty i poznanie twórczości Schinkla
mogło, zdaniem Katarzyny Adamek, zainspirować właścicielkę Zatonia8 • Być
może, ale trudno nie postawić sobie pytania, dlaczego zainspirowana dziełami
architekta księżna ani razu nie wspomina o nim w swoich memuarach? Dlaczego
nie wzmiankuje rozmów, które musiała przecież prowadzić, sama bądź przez pośredników, które przedzały powstanie projektu i uzgadniających ostateczną postać
planowanej przebudowy pałacu? Dlaczego nie wymienia architekta nawet przy
okazji zwiedzania w maju 1840 roku Altes Museum, jednego z najważniejszych dzieł
Schinkla i zarazem jednego z głośniejszych ówcześnie i powszechnie komentowanych gmachów Berlina? A przecież w swoich zapiskach niejednokrotnie wymienia
artystów, których dzieła wywarły na niej duże wrażenie 9 • Warto także mieć na
uwadze, że oglądane berlińskie realizacje Schinkla oceniała niejednoznacznie. O
ile o muzeum pisała, że "budowla jest piękna i rozległa, porządki ma doskonałe i
zręcznie [rozmieszczone], światło mądrze użyte", a o rezydencji w Glienicke, że
to "bardzo ładna willa", o tyle jej opinia po wizycie w Tegel była już mniej przychylna: "pałac sam jest mało okazały, ale mieści w sobie kilka bardzo pięknych
dzieł sztuki pochodzących z Włoch" 10 •
Natomiast zapis mający wyrażać uznanie dla urbanistycznego układu i architektury Berlina raczej trudno traktować jako argument na rzecz Schinkla. Znaczny
udział w urbanistyce i zabudowie Berlina w pierwszej połowie XIX wieku mieli
wszakże poprzednicy architekta (w tym zwłaszcza Georg Wenzeslaus von Kno-

7

K.]. P h i l i p p e, Karl Friedrich Schinkel- spiite Projekte, Stuttgart 2000.
K. A d a m e k, Zatonie... , s. 24; e a d e m, Dzieje... , s. 131-132.
9
Aus der Chronik der Herzogin von Dino spiiteren Herzogin von Talleyrand und Sagan 18401862, Berlin 1911, s. 21-22 (Aites Museum), s. 28, 80 (Bartholomeus Thorwaldsen), s. 28 (Franc;ois
Gerard), s. 30, 32, 62, 80 (Daniel Rauch), s. 31 (Peter Cornelius), s. 54 (Girolamo Crescentini),
s. 54 (Eduard Bendemann), s. 61 (Albrecht Dlirer), s. 78 (Siegfried Wichmann)- wybrane.
10
Ibidem, s. 21-22, 50, 28.
8
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belsdorf, Carl Gotthard Langhans, Heinrich Genez, Dawid i Friedrich Gilly) oraz
inni współcześni Schinklowi projektanci.
Krótkie notki oddające ogólne wrażenie, jakie wywarły na księżnej oglądane
miasta i miejsca z opisami ich charakterystyki, ukształtowania, zabudowy czy
panoram można zresztą częściej spotkać we wspomnieniach Doroty TalleyrandPerigord11. A przytaczany opis Berlina nie jest znowu tak jednoznacznie przychylny:
Berlin jest rzeczywiści e bardzo pięknym miastem. Ulice są szerokie i proste, domy
i foremnie zbudowane; wiele pałaców i pięknych budowli; pięknie utrzymane place, ogrody i promenady, a przecież sprawia ono [miasto] jednak przygnębiające wrażenie .
Widać, że bogactwo nie wystarcza, żeby jego ramy przyjemnie wypełnić i zamieszkać 12 •
okazałe

Na rzecz atrybucji Schinklowi pałacu w Zatoniu ma także przemawiać analiza
porównawcza przeprowadzona przez autorkę. Zestawiono w niej pałac w Zatoniu
z wybranymi realizacjami architekta. Analogicznymi miałyby być: gmach pałacu
Wilhelma Pruskiego (Wilhelm von Preuf3en) na Unter den Linden w Berlinie i
willa w Glienicke'a reprezentujący mi cechy wspólne pałace w Kwiliczu, Owiń
skachi Samostrzeluu.
O berlińskim pałacu Wilhelma Pruskiego autorka napisała:
jeszcze dalej idące analogie wykazuje wspomniany pałac księcia Wilhelma - identyczny z rezydencją księżnej de Talleyrand-Perigord pod względem rozpiętości bryły (13
osi na 4 osie), liczby kond ygnacji, kompozycji elewacji, opracowania lica muru (boniowanie), po s iadający od strony fasady czterokolumnowy portyk dorycki, dźwigający balkon
otoczony balustradą z wazonami ustawionymi na cokołach, zdobiony czterema wazonami
umieszczonymi w narożnikach budowli, kryty dachem płaskim 14 •

W swoim typie architektonicznym, określanym ówcześnie w niemieckiej
lirerarurze mianem "renesansowej willi florenckiej", jest on faktycznie zbieżny z
pałacem w Zatoniu. Tyle że wymieniony przez autorkę pałac (zwany Altes Pafais
albo Kaiser-Wilhelm-Palais) nie jest dziełem Schinkla. Został wzniesiony w łatach
1834-183 7 według projektu Carla Ferdinanda Langhansa, syna twórcy Bramy
Brandenburskiej 15 • Stworzony przez Schinkla w 1829 roku i ostatecznie niezreali11
Ibidem, s. 8 (Aachen), s. 35 (Krosno Odrz.), s. 35 (Frankfurt n/0), s. 35-36 (Zatonie), s. 56
(Teplitz), s. 61-62 (Norymberga), s. 82 (Praga), s. 101 (Johannisberg)- wybrane.
12
Ibidem, s. 16.
13
K. A d a m e k, Zatonie ... , s. 23-25; e a d e m, Dzieje... , s. 130.
14
K. A d a m e k, Dz ieje... , s. 130.
15
M. W orne r, D . M o 11 e n s c h o t r, K. H. H U t er, P. S i g e l, Architekturfuhrer Berlin,
Berlin 2000, s. 27. Inne związane z Wilhelmem Pruskim pałace położone na U n ter den Linden
to Kronprinzmpalais, zbudowany w latach 60. XVII w., a przebudowany do obecnej postaci w
latach 1856-1857 przez J. H. Stracka oraz tzw. Kommandanturhaus przebudowany z budynku
barokowego w 1873 r. przez nieznanego dziś architekta. Udział Schinkla w obu tych rezydencjach ograniczył się jedynie do przebudowy i urządzenia części wnętrz w latach 20. XIX w. Por.
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zowany projekt rezydencji Wilhelma Pruskiego różni się i od przytoczonego opisu
i od wzorca zastosowanego w Zatoniu (il. 2).
Pałac w Glienicke, dzieło Schinkla, niewielka, kryta płaskim dachem budowla
o ścianach dekorowanych boniowaniami także reprezentuje typ podmiejskiej" willi
włoskiej" i przez to rzeczywiście - pośrednio - bliski jest rezydencji zatońskiej.
W wypadku wymienionych pałaców, tworzonych przez Schinkla na zamówienie
ziemian wielkopolskich i w swych formach architektonicznych różnych od pałacu
w Zatoniu, elementami zbieżnymi ma być zastosowanie wybranych rozwiązań
dekoracji elewacji. Zdaniem autorki są to "typowy dla Karola Fryderyka Schinkla
oszczędny sposób opracowania elewacji, ograniczający się do zastosowania delikatnego boniowania i prostych opraw otworów okiennych" oraz "dorycki, niezwykle
surowy w swym wyrazie portyk wspierający balkon[ ... ] również należy zaliczyć do
repertuaru form architektonicznych stosowanych przez Schinkla" 16 •
W przeprowadzonej analizie wskazano więc typ architektoniczny budowli i
zastosowane rozwiązania opracowania elewacji mające stanowić swoiste indywidualne cechy architektonicznej twórczości Schinkla i, w rezultacie, świadczyć na rzecz
powiązania przebudowy pałacu księżnej de Dino z tym architektem. Wydaje się
jednak, że twierdzenie takie jest nieuprawnione. Boniowania czy portyki wsparte
na kolumnach (często doryckich) są powszechne w całej niemieckiej architekturze
klasycyzmu i neoklasycyzmu oraz w twórczości bardzo wielu niemieckich architektów i nie mogą stanowić indywidualnych cech charakteryzujących twórczość
Schinkla 17 • Typ "willi włoskiej" (przez Grundmanna określanej jako "klassischitalienischen vi/la suburbana") 18 , z identycznym jak w pałacu zatoński m sposobem
artykulacji i dekoracji fasad oraz elewacji, to typ architektoniczny stosowany
szeroko przez niemieckich architektów już w wieku XVIII oraz w wieku XIX,
zwłaszcza w drugiej i trzeciej ćwierci tego stulecia. Dla twórczości Schinkla ten
typ architektoniczny nie jest bynajmniej charakterystyczny ani też często przezeń
wykorzystywany. Spośród kilkudziesięciu projektów i realizacji rezydencjonalnych

U. T h i e m e, F. B e c k e r, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur
Gegenwart, t. XXX, Leipzig 1936, s. 79.
16
K. A d a m e k, Dzieje... , s. 130.
17
Spośród wielu przykładem niech będą: nieistniejący już pałac w Cybince, wzniesiony w
latach 1800-1804 przez Hansa Christiana Gennelli, jeden z cenniejszych przykładów architektury
niemieckiego klasycyzmu, por. H. Schmitz, Berliner Baumeistervom Ausgangdes 18. Jahrhundert,
Berlin 1914, s. 43-44, il. na s. 44, 269 (boniowania); pałac w Kossenblat, ok. 1720 r., architekt
nieznany (boniowania), pałac w Steglitz, 1808 r., architekt Heinrich Gentz (dorycki portyk),
por. H.J. H e l m i g k, Miirkische Herrenhiiuser aus a/ter Zeit, Berlin 1929, s. 132, 135, i!. 68, 63;
dom Johanna Gottfrieda Schadowa na Schadowstraj]ew Berlinie, architekt nieznany, 1805 r., por.
M. W orne r, op. cit., s. 35, il.; ambasada Rosji na Unter den Linden w Berlinie, 1840 r., architekt
Eduard Knoblauch, por. A. T e t l o w, Drei Architekten in Berlin: Eduard Knoblauch 1801-1865,
Gustav Knoblauch 1833-1916, Arnold Knoblauch 1879-1963, Berlin 1993, s. 18.
18
G. G run d m a n n, Schlesien ... , s. 253.
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architekt, oprócz willi w Glienicke (1826), zastosował go jeszcze tylko w 1828
roku przy realizacji pałacu grafa Wilhelma Friedricha von Redern w Berlinie,
willi Jenischa w Hamburgu (1829) oraz w trakcie przygotowywania dla Artura
Potockiego planów rezydencji w Krzeszowicach pod Krakowem w roku 1823 19•
Co istotne, wszystkie te budowle powstały w latach 20. XIX wieku. Nieznane są
wcześniejsze ani późniejsze przykłady zastosowania przez architekta typu "willi
włoskiej" w budowlach rezydencjonalnych.
Wśród wymienionych zwraca uwagę projekt dla Krzeszowic, formalnie (w
sposobie ukształtowania i dekoracji elewacji) najbliższy rezydencji w Zatoniu
spośród wszystkich projektów i realizacji Schinkla. Tyle że w tym akurat wypadku
ostateczna forma projektu nie jest wyłącznym dziełem tego architekta (ił. 3). W
październiku 1822 roku właścielei Krzeszowic Artur Potocki zwrócił się do Karla
Friedricha Schinkla z prośbą o przygotowanie projektów i wydelegowanie architekta, który na miejscu zapozna się z warunkami i potrzebami. Schinkel przyjął
propozycję oraz wysłał do Krzeszowic "zdolnego i praktycznego" architekta,
który miał na miejscu ustalić "potrzeby zleceniodawcy, rozplanowanie i układ
rezydencji , styl architektoniczny, materiał i konstrukcję pałacu oraz jego usytuowanie w terenie". Architektem tym był Ludwig Persius, wówczas uczeń Schinkla
w Bauakademie w Berlinie 20 . Ostateczny projekt, sporządzony przez Schinkla na
podstawie nieznanych szkiców i projektów Persiusa, został przesłany Potockiemu
w 1823 roku. Planów wprawdzie ostatecznie nie zrealizowano, ale Schinkel włączył
je do reprezentacyjnego albumu prezentującego najważniejsze dzieła architekta 21 •
Nie sposób dziś ocenić, jak duży wpływ na ostateczną postać sygnowanego przez
Schinkla projektu dla Krzeszowic miały szkice i plany Persiusa. Nie był on wówczas pełnoprawnym architektem (egzamin dyplomowy, czyli Baumeisterpriifung
zdał w 1826 roku), a więc nie mógł podpisywać projektów. Wydaje się jednak, że
ostateczna postać projektów dla Krzeszowic w niemałym stopniu jest wynikiem
prac Persiusa i ustaleń formy rezydencji w trakcie spotkań z Arturem Potockim 22,
zwłaszcza że forma "willi włoskiej" była typem architektonicznym stosowanym
później przez tego architekta i chyba przezeń cenionym, skoro wykorzystał go

19
G. R i e m a n n, Karl Friedrich Schinkel. Architekturzeichnungen, Berlin 1996, s. 59, ił. (pałac
grafa von Redern); H. I b b e k e n, E. B l a u e r t, Karl Friedrich Schinke/. Dzieło architekta dzisiaj, Wrocław 2001, s. 324, il. 160-164 (willa Jenischa); W. B ar a n i e w ski, Krzeszowice, [w:]
Karl Friedrich Schinke/ i Polacy, Warszawa 1987, s. 103-104, il. ; W. B ar a n i e w ski, Projekty
Karla Ftiedricha Schirzkla dla Krzeszowic, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 1982, nr 2,
s. 241-250.
20
W. B ar a n i e w ski, Projekty ... , s. 243-244.
21
K. F. S c h i n k e l, Samm/ung architektonischer Entwiirft, Berlin 1828-1866 (wydanie z
1866 r.: tabl. 49-54).
22
S. B o h l e-H e i n t z e n b er g, M. H a m m, Ludwig Persius. Architekt des Kiinigs, Berlin
1993, s. 8.
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rezydencji wzniesionej w Poczdamie w

Czy Karl Friedrich Schinkel
był autorem przebudowy pałacu w Zatoniu?
Wydaje się, że atrybucja przebudowy pałacu Doroty Talleyrand-Perigord, księżnej
de O ino, wymaga odpowiedzi na kilka najistotniejszych pytań, a co się z tym wiąże
-podjęcia badań w obszarach przez nie zakreślonych. Warto tu scharakteryzować
te najważniejsze.
Niewielu było w dziejach architektury projektantów, których działalność budziłaby tak żywe zainteresowanie, niegasnące mimo upływula t. Nie ma też chyba
w dziejach architektury twórcy, o którym napisano by więcej rozpraw naukowych
oraz popularnych i którego twórczość zostałaby tak dokładnie i wielostronnie
przeanalizowana, zbadana i zinterpretowana. Co więcej, wielki szacunek i uznanie
towarzyszyły Schinklowi już za życia, a jego spuścizna nigdy nie uległa rozproszeniu
i zachowała się do dnia dzisiejszego. Zadbali o to uczniowie architekta, propagując
stworzone przez niego wzorce i kanony ("szkoła Schinkla" w architekturze, periodyczne konkursy projektowe im. Schinkla na zadany temat, festyny i konferencje
"schinklowskie") i publikując jego projekty ("Architektonische Skizzen buch",
"Zeitschrift fiir Bauwesen" etc.). Jego spuścizna stała się szybko narodowym
dobrem kulturalnym i została już w latach 60. XIX wieku opracowana katalogowo w powołanym w Berlinie Beuth-Schinkei-Museum przez królewskiego radcę
Alfreda von Wolzogena, prywatnie zięcia Schinkla 24 • Zachowały się drobiazgowe
sprawozdania Schinkla z podróży i inspekcji terenowych oraz jego pamiętniki, listy
i zapiski 25 . Mając świadomość tych faktów, nie sposób nie zadać sobie pytania,
dlaczego nie ma (lub czy na pewno nie ma) w tych materiałach choćby wzmianki
o Zatoniu czy kontaktach z księżną Talleyrand?
Istotnym zasobem źródłowym, który powinien dostarczyć informacji, są archiwa księżnej żagański ej. Korzystająca z nich w latach I wojny światowej Elisabeth
Feckes miała możliwość obcowania z pełnym zasobem aktowym pozostałym po
23

E. B o rsc h-S u p a n, Berliner Baukunst nach Schinke/ 1840-1870, Miinchen 1977,

ił.

11-12.
24
A. von W o l z o g e n, Katalog des Kunst/erischen Nach/asses von Carl Friedrich Schinke/ im
Beuth-Schinke/-Museum in Berlin, Berlin 1864 (reprint: 1981), t. 1-4.
25
Zespoły akt "Schinkel Museum zu Berlin" w Kupferstichkabinett- Sammlung der
Zeichnungen und Druckgraphik, Staatliche Museen w Berlinie (plany z OBD) i zespół "Nachla/3
Karl Friedrich Schinkel" w Zentralarchiv, Staatliche Museen w Berlinie (akta); K. F. S c h i nk e l, Aus Schinke/ Nachlaj], Berlin 1964; i d e m, Briefe, Tiigebucher, Gedanken, Berlin 1922;
i d e m, Aus Tiigebiichem und Briefen, Berlin 1967; Karl Friedrich Schinke/. Samm/ung architektonischer
Entwiirfe, kolejne wydania: Berlin 1841-1843, 1858, 1866.
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księżnej. A w swojej książce uwzględniła także odnalezionych w źródłach architektów pracujących na zlecenia księżnej de Oino. Czy pominęłaby milczeniem
kogoś tak znanego, jak Schinkel, gdyby występował w jakichś aktach? 26 l dlaczego
nie wzmiankuje go w swoich dziennikach sama księżna? Zostały one wprawdzie
zredagowane i opublikowane przez jej wnuczkę , ale czy możliwe, że pominęłaby
ona wzmiankę o tak znanym i takiej rangi architekcie?
Zastanawiający jest ten brak zachowania jakichkolwiek dokumentów dotyczących przebudowy pałacu. A przecież znane są przykłady, że nawet gdy nie
zachowały się projekty, to pozostały przynajmniej listy, notatki czy zapisy ustaleń
między zleceniodawcami a architektem, jak chociażby w wypadku niezrealizowanych ostatecznie prac prowadzonych przez Schinkla dla księcia Heinricha Carla
Wilhelma Carolath-Beuthen z ówczesnego Carolach (Siedlisko) 27 .
Zdaniem Katarzyny Adamek projekt przebudowy rezydencji zatoński ej miałby
powstać w drugiej połowie 1840 roku lub pierwszej połowie roku następnego 2 8 •
Czy możliwe jest, by schorowany już wówczas, a przy rym- oprócz sprawowania
obowiązków urzędowych wynikających z szefowania Oberbau-Deputation i prowadzenia wykładów w Bauakademie w Berlinie - zajęty pracami projektowymi
przy monumentalnej rezydencji królewskiego brata, księcia Albrechta von PreuBen w Kamieńcu Ząbkowickim Schinkel był w sranie podjąć się jeszcze zlecenia
zaprojektowania przebudowy pałacu w Zatoniu? 29
Zagadkowo brzmi treść jedynego zapisku we wspomnieniach Doroty Talle yrand-Perigord odnoszącego się do przebudowy pałacu w Zatoniu. Autorka pod
datą 2 września 1841 roku zapisała: " Przed moim wyjazdem [który nastąpił tego
samego dnia- j.O.] uzgodniłam znaczne powiększenie ogrodu [parku], przez co
stanie się on wspanialszym i powierzyłam to architektowi, by ciężki, uszkodzony
dach, dachem płaskim z attyką zastąpił". Na wmurowanej w przebudowany pałac
tablicy z inskrypcją księżnej umieszczony został natomiast- jako data przebudowy
- rok 184230 • jeśli więc uzgodnienia dotyczące przebudowy pałacu zapadły we
wrześniu roku 1841, to jest zupełnie nieprawdopodobne, by zmarły 9 października
tego roku Karl Friedrich Schinkel zdążył przed śmiercią przygotować projekty.
jeśli natomiast nie Schinkel, to kto?
Wydaje się, że konieczne jest włączenie w krąg poszukiwań autora ostatecznej
formy rezydencji zatoński ej architektów z najbliższego otoczenia Schinkla- jego

26

E. F e ck e s, Dorothea, Herzngin von Dino und Sagan, ihr Leben mit besonderer Beriicksichtigung
ihrer Beziehungen zum preussischen Konigshause und zu deutschm Politikern, Krefeld 1917.
27
G. G r u n d m a n n, Sch/esiet1 ..., s. 49-50.
28
K. A d a m e k, Zato11ie ... , s. 23.
29
Ostatnie znane dzieło (projekt) Schinkla pochodzi z VII 1840 r., por. Karl Friedrich
Schi11ke/. Architektur, Malerei ... , s. 360.
30
Aus der Chronik..., s. 99; R. W e b e r, Sch/esische Schlosser, t. 2, Dresden-Breslau 1910,
s. 15.
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uczniów i współpracowników. Z tego liczącego kilkanaście nazwisk grona z dużą
pewnością można wyłączyć wzmiankowanego już Ludwiga Persiusa. Zachowały
się obszerne fragmenty jego dzienników, w których wymienia swoich zleceniodawców, dzieła własne i swojego mistrza. W ustępie poświęconym wizycie Friedricha
Wilhelma IV na Śląsku (i w Zatoniu) oraz kolejnych datowanych zapiskach nie ma
żadnej wzmianki o zatoński m pałacu 31 • Nie jest też autorem przebudowy najbliższy
uczeń i współpracownik Schinkła, Friedrich August Sttiłer, architekt czynny także
na Środkowym Nadodrzu (pałac w Dąbrówce Włkp., przebudowa fasady pałacu
w Cybince, pałac w Laskach Odrzańskich), którego twórczość, bardzo ceniona,
stała się natychmiast po jego śmierci przedmiotem badań i opracowań 32 • Nie jest
nim także kolejny uczeń i współpracownik Schinkla, Ferdinand Martius, autor
projektu (skorygowanego ostatecznie przez Karła Friedricha Schinkła) kościoła
św. Andrzeja, wzniesionego w larach 1832-1834 na ówczesnych obrzeżach Krosna
Odrzańskiego 33 • Architekt ten , w latach 40. XIX wieku był bez reszty zajęty prowadzeniem budowy rezydencji w Kamieńcu Ząbkowickim .
Pozostaje jeszcze kiłkunastoosobowe grono najważniejszych i najwybitniejszych ówczesnych pruskich architektów, a wśród nich: Ludwik Ferdinand
Hesse, Carl Ferdinand Busse, August Soller, johann Heinrich Strack, Ferdinand
von Arnim, Friedrich Hitzig, Friedrich Stier, Carl Wilhelm Hoffmann, Eduard
Carl Heinrich Knoblauch, Ferdinand von Quast, Ludwig Runge, Dietrich Albert
Schadow i inni. Większość z nich w swej twórczości wykorzystywała typ "willi wło
skiej" . Wiadomo, że przynajmniej jeden z nich- Eduard Carl Heinrich Knoblauch,
realizował zlecenie księżnej de Dino (wieża kościoła w Żaganiu w 1843 roku) i
prowadził wówczas także jakieś prace na terenie Nowej Soli i Zielonej Góry 34 •
Czy złecenie na wieżę kościelną nie mogło być wynikiem zadowolenia księżnej
ze zrealizowanej przez Knoblaucha rok wcześniej przebudowy pałacu w Za toni u?
Zwłaszcza że budowy i przebudowy arystokratycznych rezydencji były swoistą
specjalnością tego architekta 35 •
Niepozbawione podstaw wydaje się też pytanie o możliwe autorstwo przebudowy pałacu zatońskiego wzmiankowanego już Carla Ferdinanda Langhansa,
autora kilku berlińskich rezydencji członków pruskiej rodziny królewskiej i berlińskiej arystokracji, a także siedziby bocznej linii książąt kurłandzkich w Sycowie (wówczas Połnisch-Wartenberg). Księżna de Oino w latach 40. XIX stulecia

31

L. Per s i u s, Das Tagebuch des Architekten Friedrich Wilhelm IV, Berlin 1980, s. 47-55
z R. L u c a e, Friedrich August Stu/er, "Zeitschrift fiir Bauwesen" 1865, nr XV, s. 273-277,
507-512; por. też: E. B o rsc h-S u p a n, Friedrich August Stiiler: 1800-1865, Berlin 1997.
33
H. Kan i a, H.H. M o li er, K.F. Schinkel. Lebenswerk. Mark Brandenburg, Berlin 1960,
s. 114.
34
E. B o rsc h-S u p a n, Berliner Baukunst... , s. 815.
35
1bidem, s. 600-602.
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utrzymywała

przyjacielskie stosunki z wujostwem i kuzynami, uczestniczyła także
w tzw. kongresach rodzinnych organizowanych przez sycowskich Biron6w36 •
Trzeba wreszcie brać także pod uwagę możliwy udział w przebudowie pała
cu w Zaraniu jakiegoś architekta z krc;g6w dworu księżnej Talleyrand-Perigord.
Wiadomo, że w okresie żagańskim, do1852 roku, rolę tę pełnił rysownik i architekt
Leonard Oorst von Schatzberg, a po nim nieznany z imienia Baui11spector Feller37 .
Wcześniej, we Francji, w drugiej połowie lat 30. XIX wieku architektem pracującym dla ksi<;żnej był Phidias Vesticr, jedyny architekt odnotowany przez nią z
nazwiska w pamiętnikach i- co może być istotne- nazwany przez księżnę "moim
ulubionym architektem".lM
. Jego autorstwo w odniesieniu do Za ton ia jest przy tym
bardzo prawdopodobne. Między 1824 a 1834 rokiem architekt ten przebudowywał
na zlecenie księżnej jej pałac w Rochecotte (przebudowa fasady, zmiana elewacji,
dobudowa skrzydła z tarasem i glorietą- prace o charakterze niemal identycznym,
jak te wykonane z Zaraniu; il. 4). Vestier był stałym członkiem dworu księżnej,
towarzyszem jej licznych podr6ży, wiadomo również, że księżna utrzymywała z
nim stałe kontakty także w latach 1841-1842 19•

Czy Karl Friedrich Schinkcl był autorem przebudowy pałacu w Zaraniu? Nie
sposób przy obecnym stanie badań jednoznacznic odpowiedzieć na to pytanie.
Wydaje się jednak, że atrybucja dzieła Schinklowi jest, jeśli nie wątpliwa, to na
pewno przedwczesna. Wydaje się także, że ciągle aktualna jest teza postawiona
przez Ewę Lu kas, że architektem, który dokonał przebudowy, jest zapewne "jeden
z czołowych architektów tego czasu związanych z Francją bądź z Prusami" 40 .

36
37

ibidem , s. 612; Aus der Chronik... , s. 130-132.
E. F e c k e s, op. cit., s. 42.

Phidias Vestier (1796-1874), architekt, w latach 1831-1859 architekt miejski Paryża,
inspektor zabytków historycznych regionu d'lndre-et-Loire (w którym znajduje się
Rochecotte), autor dworca kolejowego w Tours (1851), za który otrzymał Legię Honorową oraz
licznych pałaców w tej prowincji. Na zlecenie księżnej de Oino zaprojektował także nagrobek
księżnej (niezrealizowany) i nagrobek katolickiego opata na cmentarzu Saint-Patrice (1836) oraz
prawdopodobnie kaplicę grobową Talleyranda ( 1838), por. Duchesse de Din o, Chronique de 1831
1862, Paris 1909-1911, t. II, s. 42, 541; U. T h i e m e, F. B e ck er, op. cit., t. 34 (Leipzig 1940),
s. 313; www.amis-talleyrand.asso.fr/lieux/chateau_de_rochecotte.php
19
· Duchesse de Dino ..., t. II, s. 7, t. III, s. 130-131, 196-197, 200-204.
40
E. L u kas, op. cit., s. 18.
38
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II. l. Fasada pałacu w Zatoniu
Źrtfrllo: Die Liiurllicheu Wohnsitze, Schlosser und Residenzen der Ritterschaf/ichm Gnmdbesitzer in
Preussischen Monarchie, red. A. Duncker, Berlin 1860-1861, t. III, tabl. 151.

II. 2. Karl Friedrich Schinkel,
projekt pałacu Wilhelma von PreuBen w Berlinie, 1829 r.
Źrtfdło: M .A. Zadow, Karl Fried1ich Schinkel. Leben unrl Werk, Berlin 2003, s. 124.
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II. 3. Karl Friedrich Schinkel, Ludwig Persius, projekt fasad
Artura Potockiego w Krzeszowicach, 1823 r.

pałacu

Źr6dlo: Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół "Archiwum Krzeszowickie Potockich", sygn.

AK Pot. 3052/2.

II. 4. Rochecotte, rezydencja księżnej Doroty Talleyrand-Perigord
przebudowana przez Phidiasa Vestiera
Źr6dfo: www .amis-talleyrand .asso. fr/lieux/chateau_de_rochecotte. php
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Michal Smigel

Presidlenie ceskoslovenskych obcanov do ZSSR v roku 1947
na zaklade ceskoslovensko-sovietskej do hody o opcii a vzajomnom
presidleni z 10.7. 1946
"Acta Historica Neosoliensia" 2003, t. 6, s. 125-136
W czerwcu 2004 roku, a zatem z poważnym opóźnieniem, ukazał się szósty tom
(rocznik 2003) "Acta Historica Neosoliensia", wydawanego przez Katedrę Historii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Jest to jedno z czołowych
pism historycznych na Słowacji. Wśród wielu ciekawych artykułów zwraca uwagę
publikacja Michala Smigela, poświęcona wymianie ludności pomiędzy ZSRR i
Czechosłowacją w 194 7 roku. Autor rozwinął w nim problematykę, którą podjął
już w poprzednim tomie pisma 1• Zagadnienie stosunków narodowościowych w
Czechosłowacji, po roku 1945 jest w naszym kraju słabo znane. Opracowania
poświęcone historii Czechosłowacji tego okresu koncentrują się na relacjach
pomiędzy Czechami i Słowakami. Wspomina się o kwestii niemieckiej (Niemcy
Sudeccy) czy węgierskiej. Tymczasem w państwie Czechów i Słowaków istniała
również stosunkowo liczna mniejszość ukraińska.
W 1945 roku państwo czechosłowackie utraciło na rzecz ZSRR Ruś Zakarpacką, zamieszkałą w większości przez Ukraińców. Jednak w północno-wschodniej
Słowacji, przy granicy z Polską, na tzw. preszowszczyźnie nadal pozostały duże
skupiska ludności ukraińskiej. Część tej ludności określała siebie mianem "Rusinów" i nie utożsamiała się z narodem ukraińskim. Przypominało to sytuację po
polskiej stronie granicy, gdzie Lemkowie także nie utożsamiali się w większości
z narodowością ukraińską, chociaż pod względem kulturowym do niej należeli.
Michał Smigel podjął w swoim artykule zagadnienie bardzo istotne z punktu
widzenia losów ludności ukraińskiej w Czechosłowacji. W ciągu niespełna pięciu
miesięcy, od stycznia do maja 1947 roku, przesiedliło się z Czechosłowacji do
ZSRR około 12 500 osób. Niektóre miejscowości całkowicie niemal opustoszały.
Autor nie informuje, jaki odsetek mniejszości ukraińskiej w Czechosłowacji opuścił
rodzinne zagrody, ale można sądzić, że był on znaczny.
Podstawę prawną tego exodusu stworzyła podpisana w Moskwie 10 lipca
1946 roku "Umowa pomiędzy rządem Czechosłowacji i ZSRR o prawie opcji i
wzajemnego przesiedlenia obywateli czeskiej i słowackiej narodowości żyjących
w ZSRR na terenie byłej guberni wołyńskiej i obywateli czechosłowackich narodowości ukraińskiej, ruskiej i białoruskiej żyjących na terenie Czechosłowacji".
Władze Czechosłowacji były zainteresowane podpisaniem umowy, licząc na powrót
wołyńskich Czechów do ojczyzny i zmniejszenie liczby mniejszości ukraińskiej,
1

M. S m i g e l, Suvislosti opcie a presidlenia obyvatelov CSR do Sovietskeho Zvazu v roku 1947,
"Acta Historica Neosoliensia" 2002, t. S, s. 88-96.
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obawiano się bowiem wysunięcia dalszych roszczeń terytorialnych przez Związek
Radziecki. Władze ZSRR zabiegały o sprowadzanie ludności na Ukrainę, ponieważ wyludniony w wyniku II wojny światowej kraj odczuwał dotkliwy brak siły
roboczej.
Michał Smigel usiłuje w swoic;h publikacjach odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak znaczna liczba obywateli państwa Czechów i Słowaków zdecydowała
się na wyjazd. Dokładnie analizuje postawę władz Czechosłowacji wobec kwestii
opcji. Wskazuje, że wśród komunistów słowackich istniała grupa działaczy, która
postulowała wymuszenie wyjazdu "Rusinów" drogą nacisku administracyjnego,
lub nawet dokonywanie przymusowych wysiedleń. Ostatecznie państwo czechosłowackie zajęło wobec tej kwestii postawę swoistej neutralności. Nie nakłaniało
ludności ukraińskiej do wyjazdu, ani nie zachęcało do pozostania. Wywołało to
protesty władz radzieckich, które domagały się bardziej zdecydowanych działań
ze strony Czechosłowacji. Wreszcie zniecierpliwione władze radzieckie wzięły
na swoje barki prowadzenie akcji propagandowej wśród ludności ukraińskiej na
Słowacji.

Na Słowację skierowano dużą grupę doświadczonych, specjalnie przeszkolonych agitatorów. Udawali się oni do poszczególnych wsi, organizowali zebrania z
mieszkańcami, w trakcie których gorąco zachęcali do wyjazdu. Przemawiali prostym zrozumiałym językiem i odwoływali się do wartości bliskich mieszkańcom
ubogich, górskich wsi. Obiecywali chłopom, że otrzymają na Wołyniu gospodarstwa
opuszczone przez Czechów. Zachwalali żyzne ukraińskie czarnoziemy. Młodzieży
obiecywano możliwość pracy w mieście i zdobycia wykształcenia. Argumentacja ta
okazała się tym skuteczniejsza, że chłopi nie mieli możliwości weryfikacji obietnic
agitatorów, a prowadzenie jakiejkolwiek akcji propagandowej przeciwko wyjazdom
było tępione. Po przyjeździe do "Kraju Rad" czekało przesiedleńców bolesne
rozczarowanie. Na Ukrainie panował głód i trwała wojna domowa. Imigrantów
osiedlano w zrujnowanych wsiach i wtłaczano w rygor gospodarki kołchozowej.
Już w trakcie trwania akcji ponad 2000 osób, które pierwotnie zapisały się na
wyjazd, cofnęło swą decyzję. Wielu przesiedleńców podejmowało desperackie
próby powrotu na Słowację.
W publikacji nie brak wątków polskich. Autor zauważył, iż umowa z lO lipca
1946 roku była wzorowana na umowie o wymianie ludności, zawartej 9 września
1944 roku pomiędzy komunistycznymi władzami Polski i rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wspomina o oddziałach UPA dokonujących
wypadów na Słowację z terenów Polski. Wywoływało to - jego zdaniem - stan
ciągłej niepewności oraz zagrożenia na pograniczu polsko-słowackim i przyczyniało
się do podejmowania decyzji o wyjeździe do ZSRR przez część ludności.
Artykuł Michala Smigela został opracowany na podstawie obszernej kwerendy
przeprowadzonej w archiwach słowackich i czeskich, co zwiększa jego wartość.
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Tematyka

podjęta

przez

słowackiego

historyka jest bliska wielu

mieszkańcom

Środkowego Nadodrza wywodzącym się z ludności deportowanej w ramach akcji
"Wisła".

W latach 1944-1946

także wśród mniejszości ukraińskiej

w Polsce prowadzono podobną akcję agitującą tę ludność za wyjazdem na Ukrainę. Podobnie
jak na Słowacji wielu ludzi, skuszonych obietnicami, opuściło rodzinną ziemię,
udając się na Ukrainę. Czekało ich bolesne rozczarowanie. Wielu podjęło desperackie próby powrotu.
Porównanie przebiegu akcji przesiedleńczej na Słowacji i w Polsce byłoby
bardzo interesujące. Tej możliwości Micha! Smigel nie wykorzystał. Wątek polski
odgrywa w jego artykułach rolę marginalną. W Polsce istnieje wiele opracowań na
temat wydarzeń na terenach południowo-wschodnich kraju w latach 1944-1947.
Niestety słowacki historyk do nich nie sięgnął. Nie obniża to jednak wysokiej
oceny jego publikacji.

· Bohdan Halczak

Goffrey Hosking
Russland, Nation und Imperium 1552-1917
London 1997, Berlin 2000, ss. 565

Wybitny znawca dziejów Rosji, profesor londyńskiego uniwersytetu Goffrey Hosking, w swojej anglojęzycznej pracy przetłumaczonej na język niemiecki porusza
problem fundamentalny, z jakim od wieków zmagają się Rosjanie, a który dotyczy
ich tradycyjnej tożsamości narodowej, zachwianej przez rozwój idei imperialnej.
Wysiłki bowiem, jakie podjęto, by zdobyć źródła dochodu i zorganizować armię na
potrzeby imperium, doprowadziły do tego, że dosłownie cała ludność, szczególnie
narodowości rosyjskiej, została podporządkowana wymogom państwa. Osłabiały się
przez to więzi wspólnotowe, które zwykle są podstawą poczucia narodowego. Jak
to ujął cytowany przez G. Hoskinga rosyjski historyk W. O. Kluczewskij: "państwo
rozkwitało, a naród raczkował".
Omawiana praca składa się z czterech rozdziałów, przy czym pierwszy i trzeci są opracowane problemowo, drugi i czwarty zaś chronologicznie. W rozdziale
pierwszym autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powstało rosyjskie
imperium i jakie są jego trwałe cechy. W rozdziale trzecim Hosking zajmuje się
szczegółowo wpływem idei imperialnej na najważ niejsze warstwy i instytucje rosyjskiego społeczeństwa. Rozdział drugi i czwarty obejmują chronologiczne ujęcie
dziejów Rosji od podboju Kazania w 1552 roku (początek intensywnej ekspansji
Moskwy na zewnątrz), do roku 1917. Data ostatnia nie oznacza bynajmniej końca
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przedstawianego przez autora problemu z rosyjską tożsamością narodową, który
i trwa nadal. Jednak po 1917 roku warunki były zgoła odmienne, o czym świadczy choćby fakt, że państwo nie nosiło już imienia swojego
narodu. Nie było nazywane od Rosjan, a od "Rad". Przewrót bolszewicki i wojna
domowa przekształciły bowiem Rosję w socjalistyczną republikę radziecką, która
wraz z Białoruską SRR i Ukraińską SRR oraz Zakaukaską FSRR utworzyła ZSRR
(l 922). Książka zawiera obszerny wykaz wykorzystanych przez autora źródeł i
bibliografii, tablicę chronologiczną, indeks osobowy oraz cztery mapy ilustrujące
ekspansję rosyjską, począwszy od XVI wieku.
Główna teza rozprawy brzmi, że w Rosji rozwój imperialnego państwa przeszkodził rozwojowi narodu. G. Hosking usiłuje wykazać, w jaki sposób tworzenie
się potężnego mocarstwa hamowało ten rozwój.
Pyranie o rosyjską historię według autora jest pytaniem o jej stosunek do toż
samości narodowej. Nic było instytucji, która by zadbała o tę tożsamość. Kościół
prawosławny był bowiem za słaby, inteligencja zbyt podzielona, a mieszczaństwo
było nieliczne. W efekcie powstało potężne imperium, lecz bez rosyjskiej duszy i
rosyjskiego poczucia narodowego, bez poczucia wspólnoty - "my".
Na pytanie: "Czy jest jedna historia Rosji?" autor odpowiada w sposób prowokujący- są dwie: historia narad u oraz historia imperium. G. Hosking, rozróżniając
pojęcia "naród" i "imperium" oraz określenia "ruski" i "rosyjski", odróżnia historię
narodu od historii imperium, które imię narodu nosiło. "Ruskość", wywodzącą się
od Rusi, utożsamia z narodem, językiem, ze skromnością, ze świętością, z Ojczyzną;
"rosyjskość" zaś, wywodzącą się od Rosji, kojarzy z imperialnym wielonarodowym
państwem, utożsamia z wielkością, kosmopolityzmem i świeckością. Cytowany
przez autora rosyjski historyk sztuki]. Gacziew wyostrzył ten problem, określa
jąc Rosję więzieniem Rusi i podkreślił, iż Ruś została poświęcona Rosji. Każdy
Rosjanin, według G. Hoskinga, zdaje sobie sprawę z różnicy między "ruskością"
a "rosyjskością", między tym, co narodowe, a tym, co państwowe.
Znana jest historykom polskim, w tym najwybitniejszemu znawcy Rosji
M . Paszkiewiczowi (na emigracji po II wojnie światowej), teoria historiografii
zachodniej o składzie narodowym Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, w którym
najmniejszą liczbę ludności stanowiły plemiona wschodniosłowiański e. Za czasów
Rusi Kijowskiej wytworzyły one wysoki stopień cywilizacji. Rozwój piśmienni
ctwa staroruskiego datuje się zwykle od przyjęcia chrześcijaństwa (988), chociaż
pismo (cyrylica) znane było na Rusi dużo wcześniej. Na Rusi Kijowskiej wysoko
ceniono (również w literaturze) pojęcie wspólnej Ojczyzny. Uległo ono degradacji
w okresie "niewoli tatarskiej" (240 lat) i dopiero jednoczenie ziem ruskich wokół
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wzmogło poczucie jedności państwowej.
Umocniło je również niebezpieczeństwo ze strony Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pogłębiły się także różnice kulturowe między południem, wschodem i
północą ziem ruskich.
przetrwał erę sowiecką
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Fenomen Wielkiego Księstwa Moskiewskiego został oficjalnie utwierdzony
pod koniec XIV wieku, za czasów panowania Dymitra Dońskiego, którego świetne
zwycięstwo nad Tatarami w bitwie na Kulikowym Polu (1380) dla Rusi stało się
jednym z najważniejszych czynników w procesie konsolidowania się świadomości
narodowej i w zrozumieniu idei jedności ziem ruskich. To przełomowe wydarzenie
w dziejach Rosji znalazło odzwierciedlenie w opowieści Sofaniasza z Riazania,
zwanej Zadońszczyzną - w Słowie o Wielkim Księciu Dymitrze lwanowiczu i jego
bracie Włodzimierzu Andriejewiczu, gdzie owa idea jedności ziem ruskich została
wyrażona.

Typowa forma feudalizmu rosyjskiego "obszczina" -wolni chłopi w dobrach
feudalnej chłopów i ziemi.
Tworzyła się w miarę jednoczenia państwa narodowość wielkoruska. Zróżnico
wane pod względem etnicznym państwo, odmienne od Zachodu, pod względem
wyznaniowym jednoczyła idea mocarstwowa od czasów Iwana III ("z bożej łaski
władcy całej Rusi") oraz teoria trzeciego Rzymu (jedynego ośrodka prawdziwego
chrześcijaństwa po upadku Konstantynopola w 1453 roku). Oznaczało to ograniczenie roli bojarów w państwie i całkowite zawłaszczenie władzy przez cara Iwana
IV zwanego Groinym (1533-1584)- początek samodzierżawia i pochwała grozy
w cesarstwie moskiewskim.
Świadomość narodowa w Rosji w XVI wieku służyła jako siła napędowa i
usprawiedliwienie dla pierwszych kroków cara na drodze do stworzenia państwa
imperialnego. W połowie XVII wieku w imperialnym już państwie stała się niepotrzebna, co położyło się cieniem na etnicznej wspólnocie Rosji, czego skutków
według G. Hoskinga nie przezwyciężono do dziś.
Autor jest zdania, że Rosjanie słusznie mają przekonanie rozbicia i zahamowania w rozwoju własnego poczucia świadomości narodowej. W zachodniej historiografii problem narodowej tożsamości Rosjan nie był nigdy należycie rozumiany.
Postrzegano go bowiem jako usprawiedliwienie dla imperializmu i reakcyjnej
polityki. Autor podkreśla, że problem ów nie znajduje zrozumienia w państwach
sąsiadujących z Rosją, gdyż przez wieki ciążyło im sąsiedztwo z potężnym i dominującym mocarstwem. G. Hosking rozumie to stanowisko, ale usiłuje wykazać,
że jest ono błędne. Wynika bowiem z utożsamienia dziejów narodu z dziejami
imperialnego państwa, które imię narodu nosiło. Autor definiuje naród jako dużą,
terytorialnie rozległą, socjalnie zróżnicowaną wspólnotę ludzi, ze świadomością
wspólnego losu i wzajemnej przynależności. Ta świadomość jest określana mianem
poczucia narodowego. Owo poczucie ma dwa aspekty: obywatelski, związany z
partycypacją obywateli we władzy, oraz etniczny, oparty na wspólnocie języka,
kultury, tradycji, historii, gospodarki i terytorium. Według G. Hoskinga sposób,
w jaki rozwijało się rosyjskie imperium, w poważnym stopniu wpłynął na oba
aspekty świadomości narodowej. Imperia zresztą nigdy nie były w stanie rozwinąć
poczucia wspólnoty. Tak było bowiem nie tylko w imperium rosyjskim, ale i w
książęcych, przeciwsrawiała się pełnej własności
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monarchii Habsburgów czy w imperium osmańskim. Próby zbudowania tożsamości
narodowej na podstawie różnych elementów etnicznych wchodzących w skład
imperium, podejmowane w XIX i XX wieku przez rosyjskich carów i sowieckich
przywódców, zakończyły się niepowodzeniem.
Rozprawa G. Hoskinga została napisana w przekonaniu, że potrzebne jest
nowe podejście do zajmowania się dziejami Rosji. Dotąd w historiografii zachodniej problematykę rosyjską zwykło się rozpatrywać przez pryzmat autokracji i
zacofania. Według autora zarówno autokracja, jak i zacofanie zostały wywołane
przez tworzenie, umacnianie i trwanie wielonarodowego państwa. Autokracja
powstała na gruncie potrzeb imperialnych i musiała być wzmacniana w miarę jak
imperium popadało w konflikt z rozwojem narodu . To samo dotyczy, zdaniem
G. Hoskinga, problemu zacofania ustroju społeczno-gospodarczego Rosji. Istotne,
według autora, jest w tym miejscu nie to, że Rosja przez wieki była państwem
zacofanym, ale że próba reform i modernizacji grawitowała na dłuższą metę ku
reprodukcji zacofania. Hisroria Niemiec, Japonii, Azji Południowej czy dzisiejszej
Azji Południowo-Wschodnicj pokazuje, że zacofania nic tylko można uniknąć, lecz
można je skutecznie przezwyciężyć i zmienić w przywództwo w rozwoju gospodarczym. Rosja poszła odmienną drogą, gdyż priorytety konieczne do utrzymania
imperium hamowały systematycznie przedsiębiorczość i produktywne możliwości
znacznej części ludności. Gospodarka nie mogła być efektywna, gdyż trzeba było
utrzymać armię i aparat administracyjny dostosowany do nadmiernych potrzeb
imperialnego mocarstwa. W autokracji i zacofaniu przeto autor widzi symptomy,
a nie przyczyny zjawiska, które zostało wywołane przez koniunkturalny ucisk
rosyjskiego narodu przez imperialne państwo .
Według G. Hoskinga zarówno autokracja, jak i zacofanie są w Rosji do przezwyciężenia przez znalezienie nowej tożsamości, jako państwa narodowego wśród
innych p a ństw narodowych. We wzmocnieniu tożsamości rosyjskiej i zawróceniu z
drogi imperiałizmu autor upatruje przyszłości Rosji i leku na jej problemy. Nasuwa
się jednak pytanie, czy tego typu sugestie i "pouczanie" Rosji zmieni jej bieg w
hi storii? Czy Rosja nie jest przypadkiem państwem nieprzystającym do prawidłowości rozwoju państw narodowych i czy nie idzie nadał swą właściwą drogą ku
podtrzymaniu idei imperialnej?
Rozp rawa G. Hoskinga, w której wyjaśnia on fenomen dziejów Rosji, jest
kontrowersyjna. Skłania do głębokiej refleksji i pobudza do dyskusji, tym bardziej że, jak podkreśla znawca problematyki prof. A. Nowak z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, samodzierżawie i imperium - dwa filary tradycyjnej rosyjskiej
tożsamości państwowej - są odnawiane z wielką pieczołowitością i, co istotne,
witane z uznaniem przez społeczeństwo rosyjskie 1• Respondenci wielkiego

1

fdee, "Fakt", S VIII 2004.
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przeprowadzonego w Rosji pod koniec ubiegłego roku zapytani, w jaki
sposób chcieliby, aby ich ojczyzna była postrzegana przez innych, odpowiedzieli
w sposób jednoznaczny 48%- jako "potężne, niepokonane, niezniszczalne wielkie mocarstwo" 2 • Rosjanie chyba nie bardzo są więc świadomi konfliktu między
brakiem własnej tożsamości narodowej a neoimperialistycznymi ambicjami coraz
bardziej autokratycznie rządzonego państwa.
Na końcu książki jest zamieszczony dodatek zawierający przemyślenia
G. Hoskinga na temat ery sowieckiej i posowieckiej. Autor, wyjaśniając problem
rosyjskiej tożsamości narodowej w XX wieku, przywołuje doświadczenia Turcji,
która po rozpadzie imperium osmańskiego stała się państwem narodowym, w
przeciwieństwie do Rosji, która po 1917 roku stała się częścią unii socjalistycznych
republik radzieckich, nienoszącej już nazwy narodu. Działo się to w tym samym
czasie. Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, iż pogrzebano całkowicie przez to
rosyjską tożsamość narodową. Sowiecki internacjonalizm i rosyjski nacjonalizm
były najściślej ze sobą powiązane, gdyż Rosja miała stanowić centralny ośrodek
międzynarodowej jedności klasowej proletariatu i solidarności ludzi pracy.
Za czasów Stalina nowe imperium rosyjskie osiągnęło swój punkt kulminacyjny, co równocześnie doprowadziło naród rosyjski do skrajnego ucisku, zniszczono
bowiem wspólnotę wiejską. Kościół prawosławny bezwzględnie podporządkowano
państwu . Najlepsze dzieła rosyjskiej literatury, muzyki i sztuki ocenzurowano, a
miliony Rosjan przesiedlono do nowo powstałych okręgów przemysłowych, gdzie
żyli w obcym sobie środowisku, zróżnicowanym pod względem etnicznym. Lata
stalinizmu potwierdzają, zdaniem autora, w drastyczny sposób tezę ks iążki, że Rosja
imperialną potęgę mogła osiągnąć tylko kosztem okaleczenia własnego narodu.
Po okresie stalinowskich czystek Rosjanie mieszkający w republikach będących
czę ścią składową ZSRR czuli się coraz bardziej obco, gdyż coraz bardziej dawały
o sobie znać różnice narodowościowe.
Nie można powiedzieć, zdaniem autora, że Rosyjska Federacja istniejąca
od 1991 roku jest rzeczywiście państwem narodowym. Problem polega nie na
tym , że to nowe wielonarodowe państwo obejmuje znaczną liczbę mieszkańców
niebędących narodowości rosyjskiej, lecz że dwad z ieścia pięć milionów Rosjan
mieszka poza obszarem, który wcześniej uznawali za własną ojczyznę i gdzie z dnia
na dzień stali się obcy. Nadto sami Rosjanie przyzwyczaili się do granic ZSRR i
trudno im przychodzi postrzegać Ukrainę, Białoruś czy znaczną część Kazachstanu
jako odrębne pań s twa.
Nasuwa się pytanie, czy idea rosyjskiego państwa narodowego całkowicie
upa dła, a jeśli nie, to czy się może urzeczywistnić w przyszłości. Rosjanie według
G. Hoskinga są dziś bliżsi statusowi narodu niż kiedykolwiek wcześniej, jednak
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kwestią otwartą pozostaje, czy zdołają się zdecydować, kto do tego narodu należy i
jak mają przebiegać granice oraz czy może zostać stworzony system polityczny, który zapewni przynajmniej większości poczucie przynależności do tegoż narodu.
Lektura książki G. Hoskinga jest wciągająca i pobudza do refleksji. Pisana
przez specjalistę Anglika pozwala na uchwycenie specyfiki rozwoju Rosji zjednoczonej na podstawie silnej tradycji narodowej u zarania ery nowożytnej. Zastanawia
przede wszystkim następnie zanik wielu czynników świadomości narodowej,
typowej dla państw europejskich, na rzecz rozwoju i trwania imperium. Tezy
G. Hoskinga pobud zają dziś zwłaszcza do dyskusji na te tematy wśród specjalistów i dedykowane są również tym, którzy (zwłaszcza na Zachodzie) starają się
nie zauważać destruktywnej potęgi idei imperialn~j Rosji u zarania trzeciego
tysiąclecia.

Przemysław Szpaczyński

