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Drodzy Czytelnicy,

trzymacie w ręku jeden z owoców projektu „Fabulae ex Silesia – Opowieści 
ze Śląska”. Jest to pierwsza publikacja wydana przez Instytut Piastów Ślą-
skich i poświęcona historii naszego regionu.

W niniejszej broszurze zamieściliśmy jedynie 6 spośród 20 artykułów, które 
przygotowaliśmy w ramach wyżej wspomnianego projektu, sfinansowanego 
ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO 
na lata 2021-2030. Resztę mogą Państwo znaleźć na stronie projektu: 
www.exsilesia.pl 

Odkrywanie dziejów Śląska jest wielowątkową i pasjonująca przygodą. Ta 
publikacja jedynie sygnalizuje takie zagadnienia, jak  Wiosna Ludów na Ślą-
sku, średniowieczne zabytki piśmiennictwa śląskiego czy ewolucja legendy 
symbolu Karkonoszy – Rübezahla. Jest to przyczynek, który  ma zachęcić do 
dalszego odkrywania przez czytelników Dolnego Śląska – naszej małej ojczy-
zny z pasjonującą, wielokulturową historią.

Zachęcamy do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku, gdyż organizu-
jemy dużo innych działań promujących historię naszego regionu: wykłady, 
lekcje, gry miejskie, filmy itp. Zachęcamy wszystkich pasjonatów regional-
nej historii do kontaktu i współpracy z naszym Instytutem.

      
Zespół Instytutu Piastów Śląskich

Wstęp
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 Szkolne podręczniki historii podtrzymują wprawdzie pamięć o Wiośnie Ludów 
(1848–1849), ale współcześnie mało kogo porywa zgłębianie chaotycznego przesi-
lenia zakończonego klęską. Rewolucyjny ferment został stłumiony, wolnościowe na-
dzieje – zawiedzione, a nieliczne zdobycze polityczne – cofnięte. Nastały lata reakcji, 
które wyhamowały – na krótko – rodzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Uru-
chomionego procesu, jednak, nie sposób już było zatrzymać. Późniejsze sukcesy libe-
rałów, demokratów i socjalistów, ludowców, chadeków i różnej maści nacjonalistów 
tworzyły przy tym odrębną narrację. Z perspektywy lat, istota wydarzeń z połowy XIX 
w. pozostawała nieuchwytna nawet dla ich aktywnych uczestników. Nic dziwnego, że 
z oceną Wiosny Ludów zmagają się także historycy, którzy poprzestają przeważnie na 
rejestracji „twardych” faktów i raczej niechętnie wdają się w rozważania nt. przewro-
tu mentalnego – kluczowego dla dalszych dziejów Europy.
 Rewolucyjna fala przeszła przez Śląsk wiosną 1848 r., znosząc dotychczasowe 
ograniczenia i duszny porządek. Region – za wyjątkiem okolic Karniowa, Opawy i Cie-
szyna – od przeszło stu lat wchodził w skład monarchii Hohenzollernów, którzy spra-
wowali w Prusach władzę absolutną i lekceważyli oddolne wezwania do ustanowie-
nia reprezentacji stanowej. Nie dokończyli również społeczno-gospodarczych reform 
Steina-Hardenberga z początku XIX w., w tym uwłaszczenia chłopów. Niezadowolenie 
poddanych narastało i było odczuwane w całej prowincji. Mieszczaństwo, szczególnie 
wrocławskie, domagało się udziału w życiu politycznym, w powiatach górskich bun-
towali się tkacze, na wsi – chłopi, a przebieg epidemii tyfusu plamistego na Górnym 
Śląsku obnażał opieszałość władz. Wiosna Ludów na Śląsku – podobnie jak w innych 
rejonach Królestwa Prus, Niemiec i Europy – nie miała jednorodnego przebiegu i cha-
rakteru. Towarzyszyły jej nadto różne emocje, a wśród nich – strach.
  Strach należy do emocji pierwotnych. Pojawia się w sytuacji zagrożenia i może 
nieść przeciwstawne skutki: mobilizację lub paraliż. Przerażenie, niepewność, lęk 
i zbliżone stany ducha wpływają niewątpliwie na nasze zachowania i decyzje. Nie ina-
czej było w przeszłości, tyle że ów wymiar zdarzeń jest nader rzadko eksponowany 
w narracji historycznej. Można ogólnie przyjąć, że bywa niedoceniany, co zubaża na-
sze postrzeganie dziejów. Przyjęcie „emocjonalnej” perspektywy pozwala m.in. peł-
niej spojrzeć na wydarzenia Wiosny Ludów. Z pewnością nie doszłoby do jej wybuchu 
bez przełamania bariery strachu, jednocześnie pisał generowała nowe źródła napięcia 
i obawy. O strachu w rewolucji 1848 r. na Śląsku pisał już Jerzy Sydor w wartościowej, 
niesłusznie zapomnianej pracy z 1969 r. pt. Wiosna Ludów w powiatach górskich Dol-
nego Śląska, warto niemniej ów wątek wyodrębnić, by uzmysłowić sobie jego wpływ 
na ówczesne postawy mieszkańców regionu.
 Wypadki Wiosny Ludów na Śląsku zostały zainicjowane we Wrocławiu, gdzie 
początkiem marca 1848 r. doszło do pierwszych zaburzeń ulicznych. Domagano się 
wolności słowa, zgromadzeń i zwołania zgromadzenia narodowego, na co król Fryde-
ryk Wilhelm IV przystał dopiero w obliczu krwawych wystąpień berlińskich (18–19 III 
1848 r.). Prymat haseł politycznych i rychły rozkwit życia politycznego we Wrocławiu 
tłumaczy szczególny potencjał intelektualny i ekonomiczny elit tego miasta – wyra-
stających ponad poziom regionu. Wrocław już wcześniej uchodził zresztą za ognisko 

Wiosna Ludów na Śląsku (i strach)
dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr.
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opozycji przeciwko rządom absolutystycznym. Wystarczy wspomnieć jednego z pro-
fesorów miejscowego uniwersytetu – Augusta Heinricha Hoffmanna (von Fallersle-
ben), który w latach 1840–1841 wydał dwa tomy wyjątkowo celnych „niepolitycz-
nych” pieśni: Unpolitische Lieder. Jest on jednak znany przede wszystkim jako autor 
słów późniejszego hymnu Niemiec (Das Lied der Deutschen).
 Wieści rewolucyjne wywołały daleko mniejszy entuzjazm na prowincji, gdzie 
poczucie niepewności i zagrożenia rzucało cień na radość ze zniesienia cenzury i in-
nych ograniczeń dławiących swobodną wymianę myśli. Reformy polityczne były tam 
wyczekiwane, ale sama destabilizacja państwa bynajmniej nie wydawała się pożąda-
na. Szybko też przekonano się o skutkach osłabienia władzy i wycofania żołnierzy do 
koszar. W mało którym ośrodku miejskim nie odczuwano wtenczas zagrożenia spo-
łeczną rewoltą. W niejednym doszło w pierwszych dniach rewolucji do ulicznych tu-
multów i aktów przemocy skierowanych przeciwko przedstawicielom zamożniejszym 
mieszkańcom. Pospiesznie tworzone, mieszczańskie straże obywatelskie (Bürgerwehr) 
występowały bardziej jako gwarant porządku publicznego aniżeli formację rewolucyj-
ną. Strzeżono bram miejskich i patrolowano ulice, ponieważ zagrożenie zdawało się 
płynąć z zewnątrz. Napięcia wewnętrzne łagodzono obniżkami cen, uruchamianiem 
robót publicznych i tradycyjną dobroczynnością. Obawiano się zrewoltowanych chło-
pów, napaści luźnej biedoty, ale też siłowego rozwiązywania „sąsiedzkich” konflik-
tów. Przykładowo, w Żaganiu przygotowywano się na atak mieszkańców Przemkowa. 
Dawano wiarę przeróżnym plotkom, które znajdowały posłuch u zdezorientowanych 
ludzi.
 Reakcję łańcuchową wyzwoliły zajścia, do których doszło 20 III 1848 r. w Jeleniej 
Górze. W ich wyniku wyraźnie osłabła aktywność tamtejszych zwolenników przemian. 
Moment przesilenia politycznego wykorzystywano tam do prywatnych porachunków. 
Pobito m.in. liberalnego wydawcę Landolta, który naraził się handlarzom prowadze-
niem piekarni dla ubogich. Biedota dawała upust frustracji, demolowała i grabiła. Do 
podobnych ekscesów doszło m.in. w Kowarach i Lubaniu. Publiczne potępienie zajść 
przez polityczne elity Śląska nie mogło zatrzeć wspomnienia bezpośredniego zagro-
żenia, które – pod nieobecność wojska i pasywności policji – mogło się powtórzyć 
w każdej chwili. Rewolucja pokazała brzydkie oblicze, przez co mogła być kojarzona 
z gwałtem i bezprawiem. Nie bez powodu jeden z liberalnych redaktorów – Wenzel 
Klambt z Nowej Rudy – pisał wówczas: „Porządek bez wolności jest despotią, wolność 
bez porządku – anarchią, i dopiero połączenie wolności z porządkiem daje demokra-
cję w najpiękniejszym znaczeniu tego słowa”. Politycznie pobudzone mieszczaństwo 
znalazło się pomiędzy groźbą społecznego wybuchu i nawrotem starych porządków, 
co rodziło mechanizmy obronne. Oddany dzierżoniowski demokrata Karl Köhlerod-
grodził się w swej podmiejskiej posiadłości murem z otworami strzeleckimi.
 Znaczne rozmiary przybrały antyfeudalne wystąpienia chłopskie, które rozpo-
częły się 21 III 1848 r. w dobrach cieplickich Schaffgotschów. Wielka własność ziemska 
pozbawiona ochrony państwa rezygnowała pod naciskiem podburzonych chłopów 
z należnych jej świadczeń, co zapobiegło eskalacji agresji. Niektóre wioski – zaspoko-
jone w swoich żądaniach – obiecywały nawet bronić panów przed ewentualną napa-
ścią ze strony innych „petentów”. Spokój wsi zakłócała plaga kradzieży i bandytyzmu, 
z czym chłopstwo starało się uporać samodzielnie. Równolegle narastał antagonizm 
między bogatymi rodzinami i bezrolnymi, którzy niewiele zyskiwali na zmianach. Nie 
były to problemy zupełnie nowe, dlatego większe znaczenie miały wspomniane ustęp-



7

stwa szlachty. Obawiała się ona powtórzenia brutalnych napadów na dwory galicyj-
skie w 1846 r. (rabacja), dlatego taktycznie ugięła się i zrzekła się reliktów przywilejów 
feudalnych. Z czasem, pod osłoną administracji i wojska, zaczęła się jednak wycofy-
wać z „wymuszonych” umów, co doprowadziło do wzrostu napięcia i lokalnych starć. 
Najgroźniejsze miało miejsce w Jugowie (1849 r.). Utrzymujące się na wsi wrzenie 
zagrażało stabilności państwa pruskiego, dlatego Fryderyk Wilhelm IV wydał w 1850 
r. korzystne dla chłopów regulacje, które zapewniły mu ich przychylność (i głosy).
 W przebiegu Wiosny Ludów na Śląsku najbardziej zastanawia fakt, że nie do-
szło wówczas do zaburzeń tkackich. Niewątpliwie dobrze pamiętano głośny bunt tka-
czy sowiogórskich z 1844 r., kiedy zwrócili się oni przeciwko pieszyckim i bielawskim 
kupcom (fabrykantom). Komuniści pisali o świadomym i zorganizowanym wystąpieniu 
proletariackim, ale bliższe prawdy byłoby wspomnienie o rozpaczliwej nędzy tamtej-
szej ludności. Krwawa pacyfikacja buntu nie przyczyniła się do rozwiązania struktural-
nych problemów tej kluczowej dla regionu gałęzi produkcji. Niedola tkacka pogłębiała 
się, co potwierdzają m.in. rozruchy głodowe z 1847 r. Niepokój utrzymywał się także 
w 1848 r. Armia bezrobotnych chciała pracy i chleba, a zatrudnieni – uczciwych zarob-
ków. Po lasach gromadzili się bezdomni i w każdej chwili mogło dość do niekontrolo-
wanego wybuchu. Wizja tkackiego zrywu studziła rewolucyjny zapał mieszczańskich 
elit zamieszkujących górskie powiaty, skłaniała do powściągliwości, a nawet do poszu-
kiwania kompromisu z królewskim „obozem”. Z obawy przed pogłębieniem chaosu 
unikano otwartych ataków na przedstawicieli lokalnych władz. W prasie niezwykle la-
konicznie pisano o problemach społecznych i nieśmiało nawoływano do zgody. Wspo-
mniane środki nie mogły, naturalnie, przynieść na tym obszarze spokoju.
 Pierwotny chaos i poczucie braku bezpieczeństwa zaczęły stopniowo ustępo-
wać, kiedy władze zaczęły wysyłać lotne oddziały i patrole wojskowe. Na uspokojenie 
nastrojów wpłynęło nadto ogłoszenie wyborów do zgromadzenia narodowego w Ber-
linie i Frankfurcie nad Menem. Wybory majowe na Śląsku interpretowano dotychczas 
głównie w kategoriach zwycięstwa zwolenników przemian, tyle że znaczna grupa po-
słów reprezentowała bardziej środowisko, z którego się wywodziła, aniżeli konkretną 
opcję polityczną. Obawa przed nawrotem reakcji, zarazem zdradą przez miejskie elity 
skłoniły dominujących liczebnie elektorów chłopskich do wyboru „swoich”, tj. osób 
znających problemy wsi z autopsji. Kolejne tygodnie przyniosły względne uspokoje-
nie, ponieważ powszechnie liczono na szybkie wdrożenie niezbędnych reform i po-
prawę warunków życia, do czego jednak nie doszło. Zajmowano się debatowaniem, 
tymczasem fala rewolucyjna słabła. Narastało zmęczenie i zniechęcenie do „próżnej” 
polityki. Wielu mieszkańców regionu – na wsi i w mieście – dotykał pogłębiający się 
kryzys gospodarczy, co wzmagało strach o przyszłość. Powiększało się pęknięcie mię-
dzy „radykalnym” Wrocławiem i ostrożną prowincją, gdzie otwarcie krytykowano 
„bohaterów wielkich miast”, którzy umieją burzyć, ale nie potrafią budować.
 Strach przed dominacją przywódców wrocławskich wynikał m.in. z odmien-
nych perspektyw. Jednoznacznie republikańskie czy socjalistyczne hasła znajdowały 
poza Wrocławiem ograniczony oddźwięk, budziły złe skojarzenia i wrogość. Do tra-
gicznych wypadków świdnickich (31 VII 1848 r.), podczas których żołnierze bez wy-
raźnego powodu otworzyli ogień do zgromadzonych na rynku cywilów, o zniesieniu 
monarchii i dalej idących reformach społecznych odważyli się mówić nieliczni rady-
kałowie. Większość demokratów wolała unikać jednoznacznych deklaracji, obawia-
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jąc się niezrozumienia i odrzucenia. Masakra w Świdnicy uświadomiła zwolennikom 
zmian, jak realny jest powrót reakcyjnych rządów. Oburzenie i nowe rozbudzenie po-
lityczne miało, w sumie, werbalny charakter, a późniejsze wezwanie do obrony ber-
lińskiego zgromadzenia narodowego przyniosło nikły skutek. Bojkot podatkowy nie 
zyskał szerszego i trwalszego oparcia społecznego, a nieliczni ochotnicy – deklarujący 
walkę o zagrożone ideały – wracali tchórzliwie do domów. Zapełniały się areszty i wię-
zienia,  część działaczy i redaktorów gazet zdołało wyemigrować. Wielu rezygnowało 
z członkostwa w demokratycznych i liberalnych organizacjach, a nawet zmieniało po-
lityczne barwy. Wzrastały nieufność, wzajemne pretensje i oskarżenia.
 W opisach Wiosny Ludów (nie tylko) na Śląsku kładzie się nacisk na zdradę 
jej ideałów przez środowiska liberalne, tak jakby sama rewolucja stanowiła uformo-
wany, akceptowany przez wszystkich byt. Postulaty radykałów i zagrożenie niekon-
trolowanym wybuchem społecznym niewątpliwie studziły entuzjazm liberałów, co 
zbliżało ich do kół reakcyjnych. Konstytucja – oktrojowana przez Fryderyka Wilhelma 
IV w grudniu 1848 r. – została przyjęta przez umiarkowanych reformatorów dość po-
zytywnie, ponieważ wprowadzała oczekiwane korekty ustrojowe, w tym wybory do 
sejmu pruskiego. Tymczasem nie analizowano w literaturze ewolucji postaw śląskich 
liberałów podczas Wiosny Ludów, wypadałoby niemniej zauważyć, że znaleźli się oni 
w niejakim potrzasku. Nie mogli być pewni trwałości ustępstw ze strony króla, jedno-
cześnie nie byli zainteresowani przedłużaniem się społecznego fermentu. Polityczna 
ofensywa Fryderyka Wilhelma IV dezorientowała i pogłębiła podziały wewnątrz „obo-
zu” reform. Władca składał obietnice, które przebijały propozycje wypracowane przez 
niezdecydowane i tracące społeczne poparcie zgromadzenie narodowe. Jednocześnie 
siły podległe królowi intensyfikowały prześladowania dysydentów, co – szczególnie 
w mniejszych ośrodkach – prowadziło do uciszenia demokratycznej opozycji.
 W pierwszych tygodniach Wiosny Ludów zwolennicy starych porządków – pod 
wrażeniem zasięgu rewolucji i z obawy przed jej eskalacją – ograniczyli swoją aktyw-
ność lub maskowali poglądy polityczne. Ujawnili się pod koniec 1848 r., kiedy wystą-
pili pod szyldem Związków Prawa i Porządku (Verein für Gesetz und Ordnung). Już 
sama nazwa wskazuje, w jaką stronę szła ich propaganda. Starano się zdyskontować 
lęk przed chaosem i anarchią. Przeciwstawiano im hasła ładu, stabilizacji i bezpieczeń-
stwa. Wybory do pierwszego sejmu pruskiego (przełom stycznia i lutego 1849 r.), po-
kazały, że śląscy demokraci i liberałowie nadal mogli liczyć na znaczne poparcie, ale 
kolejny sprawdzian wyborczy przeprowadzony w lipcu 1849 r. w oparciu o nową, nie-
demokratyczną ordynację wyborczą przyniósł „oczekiwany” sukces konserwatystów. 
Nastał okres reakcji i pacyfikacji opozycji. Niedawni zwolennicy reform odżegnywali 
się od głoszonych wcześniej poglądów, publiczne deklarowali lojalność wobec króla 
bądź milczeli. Zamierała działalność klubów politycznych, wstrzymywano druk nie-
zależnej prasy. Wszystko zdawało się cofać do czasu sprzed marca 1848 r., ale paraliż 
życia politycznego powoli ustępował. Miejsce zastraszonych poddanych zajmowali 
świadomi obywatele, którzy zaczęli korzystać z wolności, dostępu do informacji i pra-
wa wyborczego.
 W ramach podsumowania warto zauważyć, że Wiosna Ludów na Śląsku mia-
ła, w sumie, umiarkowany przebieg. Rewolucyjne wystąpienia zachwiały tronem 
Fryderyka Wilhelma IV na krótko, przyniosły niemniej pruskim poddanym pierwsze 
doświadczenia polityczne. Idealistyczna wizja reform i postępu zderzyła się przy tym 
z realiami i lękiem przed ludową rewoltą. Lokalne tumulty i chłopskie wystąpienia 
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rodziły poczucie zagrożenia, które miało przemożny wpływ na zachowanie szlachty, 
jak też mieszczaństwa. Szok pierwszych dni, obawa przed wybuchem powstania tkac-
kiego i poczucie zagrożenia ze strony Rosji studziły entuzjazm. Doniesienia z różnych 
stron Europy, w tym z Paryża, Wiednia, Badenii czy Węgier, jedynie wzmagały lęk 
przed dalszą destabilizacją. Wypada wspomnieć, że pozytywne z początku postrzega-
nie wolnościowych aspiracji Polaków szybko ustąpiło miejsca niechęci a nawet wro-
gości, co ujawniło się w toku walk z powstańcami wielkopolskimi. Generalnie, Wio-
sna Ludów wzmocniła niemiecką identyfikację śląskich Prusaków, ale to już temat na 
osobne omówienie. Tymczasem pozostaje dodać, że wzniecone w maju 1849 r. przez 
radykałów powstanie wrocławskie – ostatni akord Wiosny Ludów w regionie – nie 
znalazło szerszego odzewu. Rewolucyjne wzmożenie przemijało – w całej Europie. 
 Wiosna Ludów na Śląsku dobrze wpisuje się w falę rewolucyjną roku1848. Od-
daje m.in. jej heterogeniczność, stąd powinniśmy raczej mówić o wielu śląskich „wio-
snach”. Wystarczy wspomnieć specyfikę stołecznego Wrocławia, okolic tkackich czy 
polskie oblicze Górnego Śląska. Owa złożoność wzmacniała siłę społecznego wybuchu 
wiosną 1848 r., jednocześnie rodziła napięcia i utrudniała dalszą koordynację działań. 
Brakowało wspólnoty celów, politycznego wyrobienia i zaufania. Większość miesz-
kańców Śląska (zarazem Prus) nie była gotowa do bezpośredniej konfrontacji z maje-
statem władcy – uosabiającego jedność i siłę państwa, domagała się praw politycz-
nych i poprawy bytu (własnego) – niekoniecznie rewizji całego porządku społecznego. 
Ich reakcje były silnie podbudowane emocjami, w tym strachem i lękiem. Ujawniły się 
one już w pierwszych dniach rewolucji i utrzymywał się do jej końca, a nawet dłużej. 
Z dzisiejszej (bezpiecznej) perspektywy trudno jest nam ocenić rzeczywisty wpływ in-
dywidualnych i grupowych obaw na przebieg Wiosny Ludów, nie powinniśmy go jed-
nak lekceważyć. Warto pokusić się w tym miejscu o szerszą konstatację, że zbyt często 
szukamy w przeszłości zachowań racjonalnych, podczas gdy sami – tu i teraz – nader 
łatwo ulegamy emocjom, które wpływają na naszą rzeczywistość.
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 Od lat panuje dość powszechne mniemanie o dużym stopniu uznaniowości lub 
subiektywizmu w ocenie wartości zabytkowych różnych obiektów, w tym też szeroko 
pojmowanych dzieł przemysłu i techniki. Skądinąd jest w tym poglądzie sporo praw-
dy. Jak bowiem wytłumaczyć wpis do rejestru zabytków unikatowych śluz Kanału Gli-
wickiego, z których trzy (na terenie województwa opolskiego) zostały objęte ochroną 
prawną, zaś trzy pozostałe (na terenie województwa śląskiego), ochrony tej nie uzy-
skały. A przecież wszystkie one powstały w tym samym czasie, stanowiły obiekty hy-
drotechniczne tej samej, integralnej w sensie technicznym i przestrzennym sztucznej
drogi wodnej, a do tego cechują je identyczne wartości zabytkowe. W jaki sposób 
oceniać zatem wartość konkretnego obiektu zabytkowego i jakimi kryteriami się kie-
rować?
 Odpowiedzi na to pytanie udziela w dużej mierze „Ustawa o ochronie i opie-
ce nad zabytkami” z lipca 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami), która powiada, iż 
obiekt zabytkowy winien posiadać wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 
3, pkt 1). Każdy z tych walorów rozpatrywać można na kilku płaszczyznach. Wszak 
potencjalny zabytek cechować może wartość historyczna w skali ogólnoświatowej, 
ogólnokrajowej czy regionalnej, a niekiedy jedynie w skali miejsca. Walor artystycz-
ny może oznaczać wyjątkową lub nietypową formę architektoniczną, może ukazywać 
nowatorskie podejście do rozwiązania elewacji czy bryły, wreszcie zdecydować o nim 
może postać wybitnego twórcy. Osobiście uważam, że sferę artystyczną można ana-
lizować również z perspektywy krajobrazowej; wszak nierzadko bywa i tak, że obiekt 
o trudnym do zbadania wymiarze artystycznym, wpisany w określony kontekst prze-
strzenny, tworzy jednak niezwykle cenny fragment krajobrazu (np. wysadzony w 1945 
r. i zachowany do dziś w formie zwalonej most kolejowy na Gwdzie w Jastrowiu). Na 
zakończenie ustawodawca przewidział jeszcze wartość naukową, a tę zwykle rozpa-
truje się przez pryzmat trzech głównych kryteriów: unikatowości, autentyczności/ory-
ginalności oraz kompletności/integralności.
 Oczywiście z wyżej wskazanych walorów ustawowych wywieźć można jeszcze
inne, pośrednie, jak choćby wspomniany krajobrazowy, ale tutaj skoncentruje się na
wspomnianych trzech głównych, zastrzegając przy tym, że wielokrotnie zazębiają się 
one. Podkreślę też, iż zgodnie z „Ustawą o ochronie”, na ochronę zabytków nie ma 
wpływu ich fizyczny stan zachowania (art. 6.1), a zatem cennym zabytkiem może być 
zarówno ruina czy poważnie uszkodzona nieruchomość lub ruchomość, jak i dosko-
nale zachowany, bez najmniejszych zmian i zniszczeń, obiekt. Dodam również, że o ile 
walor historyczny oraz artystyczny mogą cechować się pewnym stopniem subiekty-
wizmu, o tyle wartość naukowa pozostaje już w pełni obiektywna i tym samym daje 
rękojmie optymalnej tudzież całkowicie rzetelnej oceny zabytku. Tym samym od lat 
stoję na stanowisku, że to właśnie walor naukowy powinien być zasadniczy w proce-
sie oceny zabytku, zaś historyczny i artystyczny pełnić funkcję niejako pomocniczą.
 Zacznę jednak – zgodnie z „Ustawą o ochronie” – od wartości historycznych. 
We wsi Konary pod Wołowem do dziś stoją resztki fundamentów i murów niewielkie-
go budynku, których ocena z perspektywy artystycznej czy naukowej jest bezprzed-
miotowa, ale owe pozostałości murów to relikty cukrowni Franza Karla Acharda. 
W tym miejscu, w 1802 r., udało mu się po raz pierwszy na świecie wydestylować 

Ocena wartości (waloryzacja) zabytków na przykładzie 
obiektów przemysłu i techniki w Polsce 
dr hab. Miron Urbaniak, prof. nadzw.
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cukier z buraków cukrowych. A zatem owe materialne ślady przypominają o miejscu 
i zdarzeniu, które wywarło niekwestionowany wpływ na dzieje całej ludzkości. Z kolei 
w Maurzycach na rzece Słudwi oglądać można kratownicowy most drogowy z 1929 r. 
Z pozoru jest to budowla, która nie wyróżnia się ani formą, ani skalą, ale to pierwszy 
na świecie most stalowy w konstrukcji spawanej, wykonany według projektu prof. 
Stefana Bryły. Niewielkie, ale jakże rewolucyjne technicznie i cenne historycznie dzie-
ło inżynierii.
 Z perspektywy krajowej spojrzeć można na śluzy i zabudowania hydrotechnicz-
ne Kanału Bydgoskiego, będące pozostałością po chronologicznie najstarszej czynnej
sztucznej drodze wodnej na terenie dzisiejszej Polski i dokumentuje w dodatku fryde-
rycjańską ideę połączenia Wisły z Odrą. Nieopodal, na rzece Wdzie, istnieją elektrow-
nie wodne Gródek i Żur. Budowę tej pierwszej rozpoczęto jeszcze w końcu zaborów, 
ale druga została zrealizowana już całkowicie przez polskie władze w latach 20. XX w. 
pod kierunkiem prof. Alfonsa Hoffmanna. To jedno z najcenniejszych dzieł hydrotech-
nicznych II Rzeczypospolitej, w dodatku zakład, który w dużej mierze pozwolił na elek-
tryfikację polskiej części Pomorza oraz budowę chluby międzywojennej Polski, czyli 
Gdyni. Z kolei na terenie województwa świętokrzyskiego do dziś podziwiać można 
relikty huty w Samsonowie czy walcowni w Nietulisku Dużym. Współcześnie to trwałe
ruiny, ale historycznie niebywale cenne, ilustrujące bowiem istnienie i działalność 
XIXwiecznego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wspomnieć też mogę pocho-
dzący z lat 30. XX w. drewniany maszt radiostacji w Gliwicach. To miejsce symboliczne, 
związane ze słynną prowokacją gliwicką, która stała się dla Adolfa Hitlera pretekstem 
do ataku na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Notabene to budowla istotna nie 
tylko dla dziejów Polski, o czym świadczy jej wpis na listę Pomników Historii, ale waż-
na też z perspektywy ogólnoświatowej, rozpatrywanej w kontekście wybuchu II wojny 
światowej. Mimochodem dodam tylko, że to obecnie najwyższa w świecie drewniana 
konstrukcja nadawcza, a zatem budowla unikatowa, wchodząca wyraźnie w sferę wa-
loryzacji naukowej.
 Niekiedy zabytki techniki nie mają tak szeroko rozumianej wartości histo-
rycznej, ale są nadzwyczaj cenne dla regionu czy miejscowości. Zabudowania stacji 
w Jaworzynie Śląskiej dziś już ledwie przypominają o swej świetności, ale rok 1844 
w kontekście tegoż miejsca przyniósł stworzenie pierwszego na Śląsku i w ogóle na 
terenach współczesnej Polski węzła kolejowego. Budowa niemieckiej stacji granicznej 
na polach wsi Chlastawa i Kosieczyn w latach 20. XX w. to kluczowy fakt historyczny 
dla lokacji dzisiejszego miasta Zbąszynek. Tak samo rozwój górnictwa i hutnictwa na 
Górnym Śląsku przyczynił się do wykreowania współczesnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, zaś przemysł włókienniczy w XIX w. wygenerował historyczny Łódzki 
Okręg Włókienniczy. Na zakończenie wskażę może jeszcze niewielką pierwotnie Bie-
lawę, która dzięki budowie zakładów przemysłu bawełnianego słynnego ongiś impe-
rium Dierigów, w ciągu XIX w. awansowała do grona wielkich ośrodków przemysłu 
włókienniczego na Śląsku. Skądinąd nasuwa się też konstatacja, że niekiedy obiekty 
techniki decydują o historycznej tożsamości miejsca, co egzemplifikują doskonale gór-
nicze wieże nadszybowe w Wałbrzychu czy monstrualne żurawie portowe w Gdańsku.
 Walory artystyczne to dość subiektywny wymiar oceny zabytku, albowiem już 
starożytni Rzymianie powiadali de gustibus non disputandum. Nie trudno wyobrazić 
sobie bowiem sytuację, w której każdy z oceniających kieruje się różnymi odczucia-
mi i kryteriami estetycznymi. Co więcej, obiekty przemysłu i techniki bardzo często 
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wymykają się tradycyjnej analizie artystycznej; jak bowiem zwaloryzować stalową 
czy żelbetową konstrukcję mostu, wiaduktu albo kolejowego dźwigu bramowego czy 
parowozu? Niemniej jednak i tutaj istnieją pewne płaszczyzny do obiektywizowania 
wartości, głównie jednak w odniesieniu do budynków.
 Spoglądając na wrocławską wieżę wodną u zbiegu ul. Sudeckiej oraz al. Wi-
śniowej nie sposób odmówić jej ponadprzeciętnej i baśniowej wręcz kreacji, za którą 
stoi w dodatku ceniony architekt wrocławski Karl Klimm. Z kolei nowatorską i ekspre-
sjonistyczną formę wieży ciśnień cegielni w Jankowej Żagańskiej wykreślił słynny ar-
chitekt berliński Otto Bartning. Przykładów jest oczywiście bez liku, a o wyjątkowych 
walorach artystycznych zabytku techniki przesądzać może także określona aranżacja 
stylowa, żeby wspomnieć stosunkowo rzadko występującą w tego typu budownictwie 
secesję. Przykładem niechaj będzie słynna elektrownia zakładów włókienniczych Ka-
rola Scheiblera w Łodzi, wyjątkowe w swej formie architektonicznej przepompownie 
powodziowe u ujścia Warty do Odry w Słońsku i Warnikach, tudzież na poły fanta-
styczna fasada zbiornika wyrównawczego miejskiego wodociągu w Ziębicach. Dosko-
nałym uzupełnieniem krótkiego wywodu o walorach artystycznych są dworce kolejo-
we, choć owe słynne „katedry XIX w.” to budowle z pogranicza techniki i użyteczności 
publicznej. Ale może to właśnie dlatego ubierano je często w pełen pałacowego prze-
pychu kostium. W 1856 r. do użytku oddano największy wówczas w Prusach dworzec 
Wrocław Główny. Jego skala i aranżacja stylowa w duchu neogotyku Tudorów robiła 
tak nieprawdopodobne wrażenie jeszcze na potomnych, że pomimo negatywnego 
stosunku do budowli historyzujących w czasach PRL-u, już w 1966 r. trafił on do reje-
stru zabytków. Sporo młodszy dworzec Gdańsk Główny jeszcze dziś uchodzi za jedną 
z najciekawszych architektonicznie budowli kolejowych Polski i zarazem ikonę Gdań-
ska, a dawny dworzec graniczny w Nowych Skalmierzycach przykuwa uwagę nie tylko 
olbrzymimi gabarytami, ale nade wszystko unikatowym w architekturze kolejowej ko-
stiumem neogotyku marchijskiego.
 Jak widać, choć waloryzacja w sferze artystycznej obarczona jest dużym ryzy-
kiem subiektywizmu, zwłaszcza w wypadku obiektów przemysłu i techniki, dla któ-
rych charakterystyczna jest dominacja funkcji utylitarnej nad estetyczną, to jednak  
i tutaj istnieją pewne możliwości obiektywizowania oceny. Niekiedy pojawiają się one 
w przypadku samej aranżacji architektonicznej, a innym razem w kontekście twórcy 
projektu, żeby wspomnieć już tylko Williama Heerleina Lindleya i jego ponadczasowe
dzieło, którym są warszawskie wodociągi z ich unikatowymi filtrami powolnymi.
 In finis kilka dygresji na temat walorów naukowych, które – jak nadmieniłem –
uważam za najbardziej obiektywne i w zasadzie kluczowe w procesie wartościowania
zabytku, gdyż dające precyzyjne odpowiedzi na stawiane pytania. Widać to już choćby 
z perspektywy rzeczonej unikatowości. Zbudowana w przededniu wybuchu II wojny 
światowej polska lokomotywa pospieszna serii Pm36 powstała jedynie w dwóch eg-
zemplarzach, z których Pm36-1 otrzymał nawet złoty medal na Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1937 r. Maszyna ta nie przetrwała do naszych czasów, ale zachował się 
drugi i zarazem jedyny parowóz tej serii. Jest zatem nie tylko obiektem unikatowym, 
lecz i historycznym świadectwem międzywojennego poziomu polskiej myśli konstruk-
torskiej w sferze taboru kolejowego. Podobnie jest też choćby z holenderskim holow-
nikiem parowym „Nadbór” we Wrocławiu, który pozostaje ostatnim śródlądowym 
okrętem z napędem parowym na wodach rzek polskich. Widać tedy, że bez względu 
na stan zachowania i funkcję, obydwie ruchomości są ostatnimi zabytkami tego typu, 
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a zatem ich wartość jest niepodważalna i kolosalna. Nie inaczej jest też w wypadku 
wrocławskiego dworca Wrocław Świebodzki. Abstrahując od jego pałacowej wręcz 
szaty, stwierdzić wypada, że to jedyny na terenie obecnej Polski dworzec typu czoło-
wego.
 Unikatowość nie musi być zresztą cechą pojmowaną w sensie dosłownym, 
czyli jednostkowym, a raczej idzie tu o zaakcentowanie niebywale rzadkiego wystę-
powania danego zabytku. Jeśli spojrzymy na imponującą kilkunawową halę perono-
wą dworca Wrocław Główny to w sensie przyjętej formy architektonicznej pozostaje 
jedynym tego typu przykładem w Polsce, ale wraz z jednonawowymi halami pero-
nowymi dworców w Bytomiu i Legnicy (pomijam Dworzec Cesarski względnie Letni 
w Poznaniu), stanowi już wyjątkowe trio tego typu obiektów powstałych na terenach 
współczesnej Polski przed 1945 r. Z kolei dworce kolejowe w Kępnie oraz Kostrzynie 
nad Odrą to jedyne przykłady obiektów dwupoziomowych, przy których tory kolejo-
we krzyżują się bezkolizyjnie na dwóch różnych poziomach. Równie unikatowy po-
zostaje sztuczny szlak wodny z Ostródy do Elbląga, gdzie występują jedyne w Polsce 
pochylnie z grzbietami suchymi czy też monumentalna zapora wodna w Pilchowicach 
z 1912 r. W chwili budowy była największa w Europie, a dziś jest drugą co do wielkości 
w Polsce. Przykładów jest bez liku, ale wniosek z nich wynika jeden: unikatowość jest 
cechą obiektywną, a nade wszystko bezcenną w wypadku każdego zabytku, a to dla-
tego, że jego strata czy zniszczenie pozbawia nas definitywnie jedynego egzemplarza.
 Kolejnym istotnym z walorów naukowych jest szeroko rozumiany autentyzm,
sprowadzający się w głównej mierze do zachowania pierwotnego wyglądu czy rozwią-
zań przestrzennych lub konstrukcyjnych tudzież materii budowlanej. Jeśli spojrzymy 
choćby na kompleks młyna przemysłowego Hilberta w Dzierżoniowie, to bez trudu 
dostrzec można, że istniejące obiekty utrzymały swoje oryginalne bryły i elewacje, 
historyczny układ przestrzenny, a do tego materiał budowlany i wyposażenie techno-
logiczne. W tartaku w Stroniu Śląskim jeszcze na początku XXI w. można było zoba-
czyć silnik parowy firmy Starke & Hoffmann z Jeleniej Góry z początku lat 20. XX w., 
cechujący się w pełni oryginalną konstrukcją, elementami budowlanymi, a do tego 
pierwotną malaturą, co czyniło go de facto ewenementem w skali kraju. Budowle 
przemysłowe czy urządzenia techniki zachowane w pierwotnej formie, a przy tym 
w oryginalnym materiale budowlanym/konstrukcyjnym, to szczególnie cenne obiekty, 
zwłaszcza że z reguły były lub są one eksploatowane przez dekady, w związku z czym 
ulegały różnym modernizacjom. Do tego dodać trzeba fakt zniszczeń wojennych, 
szczególnie wyrazisty w kontekście różnego typu przepraw; most kolejowo-drogowy 
z połowy XIX w. na Wiśle w Tczewie był wysadzany w powietrze dwukrotnie; raz przez 
Polaków w 1939 r., a drugi raz przez Niemców w 1945 r. Nie sposób zatem dziwić się, 
że utrzymanie cechy autentyzmu w sferze wyglądu czy materiału budowlanego jest 
niebywale cenne. Daje też wyjątkową możliwość praktycznego śledzenia poziomu na-
uki i techniki tudzież postępu technicznego, co bez konkretnych i materialnych punk-
tów odniesienia staje się przecież niemożliwe. Z materii budowlanej poznać możemy 
również historię i losy wielu obiektów; cegły z sygnaturami skwierzyńskiej cegielni S. 
Holtzingera w budowlach kolejowych w Krzyżu Wielkopolskim na mitycznym Ostbah-
nie informują nas o pochodzeniu budulca dla tych obiektów, a stalowe dźwigary z sy-
gnaturą Königshütte w długim na ok. 650 m moście kolejowym w Stanach na Odrze 
– o ich pochodzeniu z Królewskiej Huty w dzisiejszym Chorzowie.
 Na koniec zagadnienie integralności lub kompletności, które rozpatrywać moż-
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na z perspektywy szerszej: zachowania historycznego układu przestrzennego okre-
ślonego kompleksu budowlanego, albo węższej, koncentrującej się na konkretnym 
obiekcie wraz z jego oryginalnym wyposażeniem czy wystrojem. Dodam od razu, że 
niekiedy cechę kompletności wypadałoby rozpatrywać jeszcze w szerszym zakresie, 
np. liniowym, żeby wspomnieć kompleksowo zachowaną i unikatową linię kolejową 
z przełomu XIX i XX w. z Kłodzka do Wałbrzycha albo rzeczony już wyjątkowy Kanał 
Elbląski, utrzymany jeszcze nie tak dawno w formie autentycznej z XIX w.
 Integralność w sensie szerszym i węższym można doskonale zaobserwować 
z perspektywy zakładu wodociągowego „Świątniki” z lat 1902–1904 we Wrocławiu. 
Do dziś na Świątnickim Wzgórzu zachowały się praktycznie wszystkie zróżnicowane 
funkcjonalnie budowle, z wyjątkiem wieżowego odżelaziacza ze stacją filtrów. Co wię-
cej, w obrębie zakładowej działki przetrwały elementy zieleni komponowanej (m.in. 
planowe nasadzenia lip drobnolistnych), a wewnątrz hali stacji pomp oglądać można 
praktycznie kompletne wyposażenie ruchu parowego wraz z oryginalnym wystrojem, 
który kreują m.in. kinkiety lamp elektrycznych, ozdobionych liśćmi i owocami kasz-
tanowców zwyczajnych. W Częstochowie natomiast podziwiać można unikatową fa-
brykę zapałek, która w sferze architektonicznej nie stanowi wprawdzie rarytasu, lecz 
zachowana w jej murach międzywojenna linia technologiczna do produkcji zapałek 
to już bezcenny zabytek techniki. Analogicznie zresztą do kompleksu zapory z elek-
trownią wodną w Leśnej na Kwisie, ale tam przetrwało nie tylko oryginalne wypo-
sażenie techniczne hydroelektrowni z pierwszej dekady XX w., ale też całe założenie 
przestrzenne. Nie mnożąc już dalszych przykładów, podkreślę tylko, że utrzymane in-
tegralnie wyposażenie techniczne różnego typu zakładów przemysłowych to ich nie-
bywała wartość oraz zaleta, bowiem pozwala nie tylko zilustrować historyczny poziom 
nauki i techniki czy minione procesy produkcyjne, ale umożliwia zrozumienie przyję-
tych rozwiązań budowlanych i przestrzennych. Nie sposób bowiem abstrahować od 
faktu, iż szeroko pojmowana architektura przemysłowa była wszakże determinowana 
w głównej mierze liniami produkcyjnymi czy wyposażeniem technologicznym. Pozo-
stawione bez historycznych maszyn budynki są nie tylko mniej atrakcyjne w sensie na-
ukowo-poznawczym, ale też o wiele mniej zrozumiałe dla odbiorcy, niźli te utrzymane 
wraz z oryginalnymi urządzeniami.
 Skądinąd to niebywały paradoks polskiej ochrony zabytków, że, o ile trudno 
wyobrazić sobie usuwanie historycznego wyposażenia z kościoła czy pałacu, o tyle 
zjawisko to nie budzi kontrowersji i nie jest odpowiednio napiętnowane w odniesie-
niu do bezcennych niekiedy wręcz dzieł przemysłu i techniki. Być może za ten stan 
rzeczy główną odpowiedzialność ponosi właśnie wadliwie przeprowadzony proces 
waloryzacji, w którym częstokroć brakuje szczegółowej i obiektywnej analizy nauko-
wej.
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 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNE-
SCO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, do której głównych celów należy wspieranie 
ochrony dóbr należących do dziedzictwa kulturowego. Prowadzi ona kilka oficjalnych 
spisów rejestrujących owe dobra. Do najważniejszych należy lista Pamięć Świata (Me-
mory of the World), która w 2022 r. będzie obchodzić swoje 25-lecie. Wpisywane są 
na nią obiekty „dokumentalnego dziedzictwa ludzkości”, które posiadają światowe 
znaczenie historyczne. Pod patronatem UNESCO tworzone są również listy krajowe, 
w tym polska określana jako Pamięć Polski. Wybrane zabytki średniowiecznego pi-
śmiennictwa śląskiego znalazły uznanie gremiów recenzyjnych, które zdecydowały, by 
wpisać je albo na listę światową, albo na listę krajową. W dalszym ciągu zostaną omó-
wione śląskie zabytki piśmiennictwa, które znalazły się na tych listach, ze szczególnym 
uwzględnieniem argumentów istotnych z punktu widzenia procesu decyzyjnego.
 Na listę światową została wpisana w 2015 r. najstarsza śląska kronika powstała 
w klasztorze cystersów w Henrykowie, powszechnie znana jako Księga henrykowska. 
We wniosku obiekt wpisu został ukazany wieloaspektowo. Mniejszą wagę przywiązy-
wano do materialności Księgi, jakkolwiek jako kodeks powstały w drugiej połowie XIII 
i początkach XIV w. posiada ona wszystkie walory cennego zabytku średniowieczne-
go. Księgę sporządzono w położonym na uboczu względem ośrodków kultury książki 
klasztorze cystersów w Henrykowie (koło Ziębic). Ten skromny kodeks, liczący 52 karty 
z grubego pergaminu cielęcego o wymiarach 24,5 na 16,5 cm, wykonano stosunkowo 
niewielkim nakładem sił i środków, bez wyrafinowanych zdobień i oprawy. 
 Jej szczególna wartość podkreślana we wniosku to znakomite odzwierciedla-
nie procesów rozszerzania się cywilizacji zachodniej na obszary świeżo schrystianizo-
wane, zajmowane przez ludność słowiańską. Księga przedstawia dzieło zasiedlania 
i zagospodarowania, według nowych wzorców cywilizacyjnych, słabiej rozwiniętych 
gospodarczo i demograficznie terenów południowego Śląska. To stosunkowo niewiel-
ka przestrzeń, jednak podobne zjawiska zachodzą w tym samym bądź w późniejszym 
czasie także na innych obszarach Europy ŚrodkowoWschodniej, stąd opisy Księgi – 
wobec braku podobnych źródeł z innych terenów – mają ponadlokalne znaczenie. 
W prezentacji przez Księgę przemian na XIII-wiecznym Śląsku ważną cezurę stanowi 
niszczycielski najazd mongolski 1240-1241 r. To ważny punkt odniesienia w narracji 
Księgi, sytuującej poszczególne wydarzenia przed albo po najeździe „pogan” i ukazu-
jącej, jak były przezwyciężane skutki tej, na ówczesne warunki globalnej klęski.
 Księga jest co prawda kroniką klasztorną, jednak wyłamuje się ona z konwen-
cji, stając się atrakcyjną, unikatową opowieścią o społecznym otoczeniu klasztoru 
i o życiu kraju, w którym on się znajdował. Przedstawia fundację klasztoru założonego 
w latach 20. XIII w. przez niemieckich z pochodzenia mnichów z woli książąt śląskich 
Henryka I Brodatego i jego syna Henryka II Pobożnego. Barwnie opisuje narastanie 
majątków klasztornych, gromadząc argumentację prawną na wypadek sporu z oko-
licznymi mieszkańcami. Księga staje się tym samym świadectwem ścierania się pol-
skich zwyczajów prawnych z odmiennymi, którymi posługiwali się przybysze ukształ-
towani w kulturze prawnej Zachodu. Jest też świadectwem wypierania przez kulturę 
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pisma dawnego świata oralności. Autorzy Księgi dokonują upiśmiennienia miejsco-
wej tradycji oralnej poprzez włączanie do tekstu zasłyszanych opowieści o przeszłości 
miejsc i ludzi ważnych z punktu widzenia interesów klasztoru. Pośród bogatego mate-
riału anegdotycznego znalazła się m.in. opowieść o pochodzeniu nazwy miejscowości 
Brukalice, położonej tuż obok Henrykowa. Przytoczenie w niej najstarszego zdania 
w języku polskim sprawia, że Księga zyskuje pierwszorzędne znaczeniu dla historii ję-
zyka i kultury polskiej.
 W argumentacji dla UNESCO podkreślano oprócz tego, że Księga przyczyniła 
i przyczynia się w czasach nowoczesnych do kształtowania polskiej i niemieckiej toż-
samości narodowej. Najstarsze zapisane zdanie w języku polskim, przedstawione na 
tle rodzimej kultury Śląska, sprawia, że o Księdze wspomina każdy podręcznik języka, 
literatury czy historii polskiej, a ona sama osiąga rangę symbolu ważnego dla Polaków 
w wymiarze ogólnonarodowym. Natomiast dla Niemców istotne jest przede wszyst-
kim znaczenie Księgi jako znakomitego źródła ukazującego szerzenie się cywilizacji 
zachodniej dzięki zaangażowaniu średniowiecznych osadników niemieckich. 
 Na listę krajową Pamięć Polski w 2021 r. trafiły stosunkowo słabo znane szer-
szej publiczności tzw. rotulusy wrocławskie. Zasługują one na zainteresowanie i doce-
nienie z kilku powodów. We wniosku w sprawie wpisu podkreślono jednak w pierw-
szej kolejności oryginalność ich formy. Rotulus (zwój) to podstawowa forma książki 
w starożytności. U schyłku tej epoki wyparła ją książka w – znanej do dzisiaj – postaci 
kodeksu. Rotulusy powstawały poprzez łączenie (najczęściej zszywanie lub skleje-
nie) kart pergaminowych w długi pas, który następnie nawijano na specjalny drążek. 
Teksty wpisywano równolegle do krótszej krawędzi. Rotulusy były wykorzystywane 
w różnych dziedzinach piśmiennictwa. Kościół stosował je czasem na potrzeby liturgii, 
przede wszystkim jednak używano ich do sporządzania różnego rodzaju dokumentacji 
do celów prawnych czy administracyjnych. Znane są wykonane w tej postaci rejestry 
dóbr, czynszów, relikwii, katalogi biblioteczne, wykazy zmarłych, zapiski o charakterze
historiograficznym itd.
 W Polsce rotulusy należą do unikatowych zabytków piśmiennictwa. Formę 
tę nadano rejestrowi cudów przypisywanych św. Stanisławowi, przechowywanemu 
obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym na Wawelu w Krakowie. W ten sposób została 
spisana część dokumentacji procesów polsko-krzyżackich z lat 1321-1322, zachowana 
w 11-metrowym rotulusie znajdującym się w archiwum w Berlinie-Dahlem. O dzie-
sięć lat późniejsze są akta procesu duchownych węgierskich, który był prowadzony 
przed sędziami polskimi w Nowym Sączu, zachowane w 25-metrowym rotulusie z ar-
chiwum w Lewoczy (na Słowacji), natomiast w Centralnym Archiwum Państwowym 
w Pradze znalazł się 8,5-metrowy rotulus z zapisem procesu joannitów śląskich z 1336 
r. o dziesięcinę papieską. 
 Rotulusy wrocławskie należały w średniowieczu do dokumentacji opactwa św. 
Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Obecnie są przechowywane w Archiwum Pań-
stwowym, w zespole „Klasztor Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu” 
(Rep. 67), to jest w największej ze wszystkich zachowanych śląskich kolekcji archi-
waliów poklasztornych. Do dzisiaj przetrwało 11 rotulusów, z czego tylko pięć jest 
kompletnych, pozostałe zaś są w różnym stopniu zdekompletowane albo uszkodzone. 
Najstarszy rotulus powstał w 1257 r., natomiast dalsze spisano między 1305 a 1370 
r. Pod względem długości wyróżnia się rotulus nr 382 (407b), który mierzy aż 34 m 
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i składa się z 68 zszytych arkuszy. Jest to jeden z najdłuższych znanych średniowiecz-
nych rotulusów w ogóle (jako najdłuższy jest traktowany rotulus watykański z przesłu-
chaniami z procesu templariuszy, datowany na lata 1308-1311; w jego skład wchodzą 
dwie części, o długości odpowiednio 39,75 i 15,22 m).
 Wszystkie rotulusy wrocławskie zostały spisane po łacinie. Zawierają doku-
mentację sporów majątkowych i prawnych prowadzonych przez premonstratensów 
od św. Wincentego. Wszystkie (z wyjątkiem jednego) zostały uwierzytelnione przez 
notariuszy publicznych. Najstarszy z rotulusów (z 1257 r.) jest zarazem najstarszym 
znanym instrumentem notarialnym z ziem polskich. Powstał w wyniku działań dele-
gata papieskiego Andreasa Spiliati’ego i został opatrzony znakiem notarialnym na każ-
dym łączeniu kart. Wszystkie rotulusy wrocławskie dotyczą dóbr premonstratensów, 
czasem położonych w sporej odległości Wrocławia – od Kątów Wrocławskich i Ko-
stomłotów, przez Opatowice, Psie Pole, Zakrzów i Dupin (Dziuplinę), po górnośląski 
Bytom. Ukazują stosunki społeczne na Śląsku i przeobrażenia zwyczajów prawnych, 
w tym erozję dawnego polskiego prawa rycerskiego i przejmowanie norm prawnych, 
do czego dochodziło pod wpływem przemian etnicznych spowodowanych kolonizacją 
zachodnią. Informują też o działaniu sądownictwa kościelnego. Zawarty w rotulusach 
materiał topo- i antroponomastyczny dokumentuje funkcjonowanie polszczyzny na 
Dolnym Śląsku w XIV w. Także informacje o powoływaniu notariuszy znających ję-
zyk polski, bez czego nie można było prawidłowo dokumentować spraw sądowych 
i przesłuchiwać polskojęzycznych świadków, to ważny przyczynek do historii języka 
polskiego. Choćby wskazane tu aspekty świadczą, że rotulusy wrocławskie zasługują 
na dalsze badania i upowszechnianie ich treści.
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 Liczący sobie jeszcze w 1818 r. mniej niż 2 000 mieszkańców Wałbrzych, w nie-
spełna sto lat z prowincjonalnego miasteczka rozrósł się do rozmiarów aglomeracji 
i przemysłowego centrum dla całego regionu. W 1871 r. liczba ludności wzrosła pię-
ciokrotnie do ponad 10 000 osób, a tuż po I wojnie światowej, w 1919 r., oscylowała 
wokół 20 000. Rok później po przyłączeniu gminy Stary Zdrój (Altwasser Gemeinde) 
– Wałbrzych zamieszkiwało 37 695 osób, a w roku wybuchu II wojny światowej w sta-
tystykach miejskich podawano liczbę 64 072 mieszkańców. 
 W okresie tak znaczących przemian demograficzno-administracyjnych i go-
spodarczych, jakie następowały w stosunkowo krótkim okresie czasu, władze miej-
skie musiały sprostać zadaniu zapewnienia rozwijającemu się miastu odpowiedniej 
infrastruktury – zarówno w zakresie komunikacji i transportu, zaopatrzenia w media 
i usługi, jak również charakterystyczne wyłącznie dla ośrodków miejskich budynki uży-
teczności publicznej – odpowiednie do prowadzenia administracji, edukacji, opieki 
zdrowotnej i społecznej, czy rozwoju kulturalnego. Wraz z rozkwitem miasta i koniecz-
nością podejmowania kolejnych inwestycji municypalnych konieczne było stworzenie 
sprawnie działającej administracji budowlanej. W związku z tym w 1906 r. w miej-
sce XIX-wiecznych deputacji do spraw budowlanych (Baudeputation) powołano po-
czątkowo niewielki, ale odrębny urząd budowlany z miejskim mistrzem budowlanym 
(Stadtbaumeister), któremu powierzono pieczę nad całością spraw związanych z bu-
downictwem komunalnym, inżynierią nadziemną, nadzorem budowlanym (zarówno 
nad budownictwem miejskim, jak i prywatnym), a zwłaszcza pracę koncepcyjną nad 
planami rozwoju urbanistycznego miasta oraz projektami nowych budynków komu-
nalnych. 
 Największe zasługi w tej dziedzinie należy oddać powołanemu na stanowi-
sko miejskiego mistrza budowlanego , po rozstrzygnięciu konkursu, dwa lata później, 
w 1908 r., 32-letniemu inżynierowi architektowi Otto Rogge (1876-1955), pochodzą-
cemu spod Magdeburga, który przez prawie ćwierć wieku, w okresie od 1908 r. do 
1931 r., pozostał na stanowisku, wywierając nieoceniony wkład w rozwój urbanistycz-
ny i architektoniczny miasta. Od 1919 r. już jako miejski radca budowlany (Stadtbau-
rat), ale również radny miasta i członek urzędu miejskiego, a po reorganizacji urzędu 
budowlanego w 1921 r. – również jako kierownik tego urzędu – wraz ze sztabem oko-
ło 35 etatowych pracowników, pozostawił widoczny do dziś ślad w tkance miejskiej 
Wałbrzycha, który właśnie w tym czasie w największym tempie rozrastał się admini-
stracyjnie i demograficznie, powiększając swój obszar kilkukrotnie – głównie poprzez 
inkorporację terenów sąsiednich gmin. Otto Rogge, jako główny projektant i urba-
nista miejski, podejmował się w swej karierze zarówno tematów stricte infrastruk-
turalnych: od nadzoru nad rozbudową sieci dróg i brukowaniem ulic, przez projekty 
urbanistyczne, budowę nowych osiedli mieszkaniowych, aż po projekty budowlane 
własne i współautorskie znane i rozpoznawalne w Wałbrzychu do dziś, jak chociażby: 
schronisko (1911 r.) na Górze Parkowej – obecnie znane pod nazwą Harcówka, bu-
dynek straży pożarnej (1920 r.) przy ul. Przemysłowej, przebudowany w połowie lat 
20. XX w. szpital powiatowy na Gaju przy ul. S. Moniuszki 110 oraz utworzony w jego 
sąsiedztwie nowy budynek dla oddziału położniczego, albo stadion sportowy na No-
wym Mieście (1926 r.). Niemniej jednak szczególne zasługi miejski radca budowlany 
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oddał w zakresie budownictwa szkolnego, projektując lub współtworząc nowe szkoły. 
Realizacje te były doceniane i chwalone już przez mu współczesnych, gdyż to w la-
tach 20. XX w. Wałbrzych zaczęto kojarzyć nie tylko z przemysłem, ale okrzyknięto go 
w prasie „miastem pięknych szkół” („die Stadt der schönem Schulen”). 
 Do połowy XIX wieku w Wałbrzychu istniały jedynie pojedyncze szkoły elemen-
tarne o charakterze szkół wyznaniowych, w których nauka odbywała się częściowo 
odpłatnie, ale w znacznej mierze utrzymywano je z datków osób prywatnych. Budynki 
te nie wyróżniały się ani kubaturą ani architekturą spośród okolicznej zabudowy – to 
zwykle skromne 2-3 klasowe obiekty na rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym. 
Dopiero w II połowie XIX w. miasto podjęło się pierwszych poważnych inwestycji w tej 
dziedzinie, dążąc zwłaszcza do uzyskanie prawa kształcenia młodzieży na poziomie 
średnim, na czym zależało nie tylko władzom miejskim i mieszkańcom, ale również 
przedsiębiorcom przemysłowym, którym brakowało wykwalifikowanej kadry pracow-
niczej. Ostatecznie po wielu latach starań uzyskano zgodę władz państwowych na 
otwarcie gimnazjum klasycznego w 1870 r., ale budynek dla gimnazjalistów dużym 
wysiłkiem finansowym magistratu i darczyńców powstał dopiero 5 lat później - dziś 
mieści się w nim Szkoła Podstawowa nr 28, przy al. Wyzwolenia 43. Kolejną znaczącą 
inwestycją była budowa w 1907 r. podwójnej szkoły dla dziewcząt i chłopców (Knaben- 
und Mädchen Volksschule, Doppelanstalt) przy al. Wyzwolenia 34, w której obecnie 
znajduje się Zespół Szkół nr 2 z Gimnazjum nr 13 i II Liceum Ogólnokształcącym. Zwy-
kle jednak z oszczędności, ale również braku odpowiedniego terenu pod inwestycje 
w centrum miasta, decydowano się na adaptacje starszych budynków, co znakomicie 
widać na przykładzie dzisiejszej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przy 
ul. A. Mickiewicza 24 – zrealizowanej jeszcze w 1868 r. jako szkoła ewangelicka dla 
chłopców (Evangelische Knabenschule), gdzie do czasu ukończenia budynku gimna-
zjum odbywały się również zajęcia dla gimnazjalistów. W związku z oddaniem w 1907 
r. do użytku wyżej wzmiankowanej przestrzennej i jednocześnie monumentalnej 
szkoły przy al. Wyzwolenia, po modernizacji i rozbudowie o dodatkową kondygnację, 
w 1909 r. – gmach przeznaczono na szkołę katolicką dla dziewcząt (Katholische Mäd-
chenschule). 
 W czasie obejmowania urzędu przez Roggego trwały prace nad utworzeniem 
pierwszej publicznej szkoły zawodowej dla dziewcząt, na której ostateczny projekt 
wpływ miał już nowy miejski mistrz budowlany. Rogge wprowadził istotne zmiany 
w układzie funkcjonalnym przebudowywanego budynku dawnej szkoły katolickiej 
przy ul. Młynarskiej 29 i nadzorował jego budowę. W 1910 r. szkołę otwarto pod na-
zwą Miejska Szkoła Gospodarstwa Domowego i Rzemiosła dla Dziewcząt (Städtische 
Haushaltungs- und Gewerbeschule für Mädchen). W dzisiejszych czasach budynek 
ten jest od niedawna znów użytkowany i stanowi siedzibę Wałbrzyskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 
 W większym stopniu Rogge mógł zaangażować się w kolejny miejski projekt 
budowy nowej katolickiej szkoły żeńskiej (Katholische Volks-Mädchenschule) przy ul. 
B. Limanowskiego 12 (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5) na działce po daw-
nym cmentarzu – otwartej w 1912 r. Znacząco zaangażował się również w realizację, 
przy współpracy z architektem Herbertem Strumpffem (ur. 1886 r.), liceum żeńskiego 
przy al. Wyzwolenia 5 (Königin Luise Lyzeum) – obecnie Zespołu Szkół Politechnicz-
nych „Energetyk”, oddanego do użytku w 1913 r. Projekty te nawiązują jeszcze swoją 
stylistyką do architektury historyzującej – to bryły monumentalne z odniesieniami do 
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neobaroku, z wykorzystaniem dekoracji wykonanych w tynku, z mocnym podkreśle-
niem osi centralnej i wejścia głównego – poprzez zastosowanie pilastrów lub półko-
lumn w wielkim porządku, ale z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań poprzez 
wyraźnie zaznaczone przyziemie budynku i wysokie spadziste dachy. 
 Podczas gdy warunki do edukacji w centrum Wałbrzycha były już w pierwszej 
dekadzie XX w. dość komfortowe, to po 1919 r. i włączeniu w granice miasta Stare-
go Zdroju pilnie należało zadbać o odpowiednie szkoły na tym obszarze miasta, na 
przeszkodzie do czego stały zarówno ograniczenia budżetowe, jak i brak odpowied-
nich lokalizacji. Ostatecznie, na dość stromym zboczu zagrożonym szkodami pogór-
niczymi, w 1926 r. powstała znakomicie rozwiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie, 
podwójna katolicka szkoła dla chłopców i dziewcząt na Starym Zdroju (Katholische 
Mädchen- und Knabenschule in Altwasser) przy ul. 11 Listopada 75 (obecnie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4), autorstwa Otto Roggego. W jej bryle po raz pierwszy uwi-
doczniają się cechy kształtującego się charakterystycznego dla tego architekta stylu. 
Dwa lata później, w 1928 r., oddano do użytku jeszcze dwie szkoły projektowane pod 
kierunkiem Roggego: świecką szkołę dla klas mieszanych (Weltliche Schule Altwasser) 
przy ul. Kombatantów 20 na Starym Zdroju oraz szkołę średnią realną na Nowym Mie-
ście (Oberrealschule Waldenburg-Neustadt), przy ul. I. Paderewskiego 17 – tuż obok 
założonego dwa lata wcześniej stadionu sportowego, w której dziś mieście się I Li-
ceum Ogólnokształcące. Projekty te charakteryzuje, typowa dla Roggego, dominanta 
w formie wieżyczki lub sygnaturki zegarowej na osi głównej budynku, wysoki rozbu-
dowany dach i oszczędna, acz reprezentacyjna elewacja, wykonana w tynku, rzadziej 
w cegle klinkierowej (zastosowanej wyłącznie w budynku przy ul. Kombatantów), 
z przyziemiem podkreślonym kamienną rustyką z lokalnego piaskowca i z czytelnymi 
w bryle klatkami schodowymi – najczęściej wysuniętymi pseudoryzalitem poza ele-
wację. Stylistycznie Rogge nawiązywał już w tym okresie w swoich projektach do no-
wych nurtów w architekturze – modernizmu i ekspresjonizmu, starając się też nadać 
projektowanym obiektom reprezentacyjny charakter i zdobiąc je działami lokalnych 
artystów, współpracując w tym zakresie szczególnie często ze znanym w Świdnicy 
i Wałbrzychu, ale również i we Wrocławiu, rzeźbiarzem H. Dubois, którego wypalane 
ceramiczne kształtki i płaskorzeźby w stylu art deco zdobią do dziś dnia szkoły przy 
ul. Kombatantów i ul. I. Paderewskiego. Duży nacisk miejski radca budowlany kładł 
także na rozwiązania funkcjonalne i ekonomiczne, stosując przy tym udogodnienia 
techniczne i rozwiązania konstrukcyjne, tak żeby budynki były dobrze wentylowane, 
dobrze doświetlone, higieniczne, wytrzymałe i wzmocnione konstrukcyjnie na wypa-
dek częstych w mieście szkód górniczych, co pozwalało na oszczędną eksploatację 
i ograniczenie wpływu wstrząsów górotworu. Pomimo borykania się z trudnościami 
terenowymi, lokalnymi warunkami klimatycznymi, a także stałym brakiem wystarcza-
jących środków finansowych, udało się zrealizować wiele wyróżniających się budowli, 
wypracować autorskie rozwiązania i stworzyć indywidualny rys stylistyczny charakte-
ryzujący architekturę miasta. 
 Problemy zdrowotne, a przede wszystkim zmiana sytuacji politycznej – po doj-
ściu nazistów do władzy – wymogły na Rogge ustąpienie za stanowiska i przejście na 
emeryturę z dniem 31 września 1931 r. Wraz z jego odejściem widoczne jest również 
wyraźnie wstrzymanie dalszych inwestycji komunalnych, co wiązało się nie tylko ze 
zmianami administracyjnymi w magistracie, odejściem miejskiego radcy budowla-
nego, a także wieloletniego burmistrza, a następnie nadburmistrza miasta Conrada 
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Wiesznera (urzędującego w latach 1919-1928/31), reorganizacji struktury admini-
stracyjnej, ale również znaczącymi problemami gospodarczymi w wyniku światowego 
kryzysu gospodarczego po 1929 r. oraz lokalnych problemów i kryzysu finansów miej-
skich. Restrukturyzacja urzędów, a w konsekwencji przestawienie gospodarki i admi-
nistracji na tory wojenne, oznaczało jeszcze większe ograniczenia. W latach 30. XX w. 
powstało w mieście tylko kilka pojedynczych inwestycji publicznych – głównie z ini-
cjatywy władz państwowych, w tym gmach prezydium policji (dziś Komenda Miejska 
Policji) przy ul. Mazowieckiej 2. 
 Miejski radca budowlany w stanie spoczynku nie zrezygnował zupełnie z funk-
cji społecznych i urzędniczych, pozostając nadal (od 1911 r. do 1938 r). dyrektorem 
wałbrzyskiej straży pożarnej i odnosząc znaczące sukcesy na tym polu jako reorgani-
zator nie tylko straży ogniowej w mieście, ale również współtwórca nowej organizacji 
straży dla całej prowincji dolnośląskiej. Otto Rogge był również czynnym działaczem 
Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzealnego (Waldenburger Museumverein), członkiem 
loży masońskiej, a także współautorem i autorem kilku książek i wielu artykułów do-
tyczących architektury Wałbrzycha. Rok po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 
r., opuścił miasto, próbując pracować jako nauczyciel w Magdeburgu, a ostatecznie, 
z przyczyn zdrowotnych, przenosząc się do swoich krewnych do Bad Salzuflen w Nad-
renii Północnej-Westfalii. Zmarł w wieku 79 lat w Hamburgu w 1955 roku. 
 Zarówno swoją karierę, jak i życie, związał z Wałbrzychem, pozostawiając po 
sobie trwały pomnik w formie zachowanych do dziś i w wielu przypadkach nadal 
użytkowanych zgodnie z pierwotną funkcją, budynków użyteczności publicznej. Dziś 
osoba architekta, urbanisty i urzędnika miejskiego – Otto Roggego – jest nieznana 
lub zbyt mało znana, co uznać należy za niesprawiedliwość losu, ponieważ jego pra-
ca doceniana przez współczesnych – w tym zarówno działalność administracyjna, jak 
i społeczna, podejmowane decyzje oraz wypracowany indywidualny styl projektowy 
miały znaczący wpływ na rozwój przestrzenny i architekturę nie tylko przedwojenne-
go miasta, ale i współczesnego Wałbrzycha.
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Dolina Baryczy to park krajobrazowy rozciągający się wzdłuż rzeki Baryczy na prze-
strzeni prawie 90 000 ha. Zaczyna się we wschodnim biegu rzeki w Przygodzicach, 
kończy za Żmigrodem. Północna część należy do województwa wielkopolskiego, resz-
ta do województwa dolnośląskiego. Jest jednym z piękniejszych zakątków kraju, zna-
leźć tu można różne formy krajobrazu: od nizin w dolinie rzeki i stawów, po zalesio-
ne wzniesienia. Ponadto łąki, pola, mokradła i lasy, dające schronienie zwierzętom 
i ptakom. Ze względu na unikatowy charakter przyrodniczy i nieskażone środowisko 
stanowi wymarzone miejsce dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Nie bez 
znaczenia jest też niewielka odległość od Wrocławia i Poznania. Urokliwy pejzaż uzu-
pełniają pałace dawnych właścicieli tych ziem, kościoły i zachowany w architekturze 
„pruski mur”, a także liczne pozostałości dawnych cmentarzy ewangelickich. Do tego 
zadziwiająca infrastruktura kompleksu stawów rybnych, od średniowiecza zakłada-
nych przez cystersów w miejscach szerokich i płytkich wyrobisk rudy darniowej, z któ-
rej wytapiano żelazo, pozostałości wykorzystując w budownictwie.

Aby ułatwić turystom poznawanie atrakcji i niezwykłości regionu, lokalne władze wy-
tyczają coraz liczniejsze szlaki piesze i rowerowe. Właśnie cykl wycieczek rowerowych 
odbytych latem 2021 r. i oczarowanie urodą krajobrazu, stały się powodem zaintere-
sowania autorki historią Doliny Baryczy.

Bujna przyroda budzi zachwyt, zabytkowe budownictwo podziw, natomiast sakralny 
charakter przestrzeni starych cmentarzy, będących uświęconym miejscem ostatniego 
spoczynku, wprawia w refleksyjny nastrój. Widoczne jeszcze resztki płyt nagrobnych 
z niemieckimi napisami, każą zastanawiać się nad przemijalnością pamięci. Otaczają-
ca wszystko nieuchwytna aura tajemnicy prowokuje pytania o losy ludzi zamieszkują-
cych tę krainę w przeszłości i tworzących jej historię.

Dla kogoś zajmującego się na co dzień genealogią, a więc bywającego często na cmen-
tarzach i czerpiącego wiedzę z tego źródła, podobna ciekawość wydaje się naturalna. 
Badacz przeszłości chce wiedzieć dlaczego na tak małej przestrzeni istniało aż tyle 
miejsc grzebalnych – zaskakuje ich zagęszczenie, widoczne na mapie. Pytań jest wię-
cej: czy pamięć przeszłości może stać się elementem budowy teraźniejszości, czy war-
to odtwarzać i pielęgnować symboliczne ślady obecności poprzednich mieszkańców? 
Czy fakt ich obcości narodowej, kulturowej i religijnej ma wciąż istotne znaczenie? 
Wreszcie: w jakim stopniu wspólnota miejsca zamieszkania może być czynnikiem łą-
czącym i ile czasu musi minąć by przestano bać się trudnej historii? Poszukując odpo-
wiedzi, należało odwołać się do opracowań opisujących zachodzące procesy historycz-
ne, poznać przeszłość regionu. Informacji dostarczyła literatura, ziemie nad Baryczą 
od dawna były przedmiotem zainteresowania badaczy i lokalnych historiografów. Po-
mocna powinna być także dokumentacja samych cmentarzy. Księgi cmentarne, księgi 
metrykalne z aktami urodzeń i zgonów, współczesne karty cmentarzy, teczki ewiden-
cyjne. Niestety, dokumentacja okazała się niepełna. Wiele cmentarzy zlikwidowano 
lub same zniszczały zanim zdołano je skatalogować. Podobnie nie zachowała się więk-
szość płyt nagrobnych, uniemożliwiając odczytanie nazwisk mieszkańców danej wsi 

Cmentarze ewangelickie Doliny Baryczy. 
Przypominanie zapomnianego
Maria Rągowska
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oraz ustalenie kim byli. Wojny nie przetrwały metrykalia, które powinny znaleźć się 
w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

W latach 1986–1990 Kazimierz Myśliński przeprowadził inwentaryzację ewangelic-
kich nekropolii na potrzeby wojewódzkiego konserwatora zabytków, a uzupełnił ją 
Cezary Tajer w 1999 r. Katalog został wydany drukiem w Tomie VIII „Kroniki Doliny 
Baryczy”. Problematykę przedwojennych cmentarzy na Dolnym Śląsku badał Andrzej 
Stachowiak w pracy „Niemieckie cmentarze na Ziemiach Zachodnich jako miejsca nie-
pamięci” oraz Małgorzata Zawiła książką „Dziedziczynienie przedwojennych cmen-
tarzy na terenach postmigracyjnych Polski”. Informacje historyczne zaczerpnięto 
głównie z pracy zbiorowej Pawła Jaworskiego, Małgorzaty Ruchniewicz i Przemysława 
Wiszewskiego „Kraina stawów? Dzieje Milicza i okolic” oraz „Powiat milicko-żmigrodz-
ki w perspektywie historycznej”

Jakie były te dzieje, zwłaszcza w wymiarze religijnym? W średniowieczu zakładanie 
stawów i hodowlę ryb wprowadzili cystersi przybyli z Czech. Kolejne zbiorniki powsta-
wały na potrzeby żeńskiego klasztoru cysterskiego w Trzebnicy. U schyłku średnio-
wiecza zakon cystersów i kapituła wrocławska były jednymi z największych właścicieli 
ziemskich, a gospodarka hodowlana przeżywała rozkwit.

W 1517 r. Marcin Luter sformułował swoje tezy, ogłaszając potrzebę zmian w Koście-
le. Zapoczątkowana przez niego reformacja stała się ruchem religijno-społecznym dy-
namicznie opanowującym coraz większe obszary Niemiec. Na terenie Śląska nowe 
wyznanie propagowała średniozamożna szlachta i wykształceni mieszkańcy ośrodków 
miejskich. Postanowienia pokoju augsburskiego z 1555 r. legalizowały luteranizm, 
wprowadzając zasadę cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia). Dzięki niej 
Wilhelm von Kurzbach zaprowadził w tzw. wolnych państwach stanowych (Freistan-
desherrschaft)
 
Żmigród i Milicz, wyznanie ewangelicko-augsburskie. Konsekwentne wspieranie no-
wej konfesji sprawiło, że wkrótce życie religijne zostało zdominowane przez lutera-
nów. Wzbierający opór przeciwników reformacji doprowadził do wybuchu konfliktu 
zbrojnego nazwanego wojną trzydziestoletnią (1618–1648). Ogarnęła ona cały pół-
nocny Śląsk, także ziemie położone wzdłuż rzeki Baryczy. Wojnę zakończyło zawarcie 
pokoju westfalskiego, który obu wyznaniom gwarantował równouprawnienie. W rze-
czywistości augsburska zasada obowiązywała nadal, o wyznaniu decydował władca 
danego państewka. Tak np. posiadłości żmigrodzkie przechodząc w ręce katolickiego 
rodu von Hatzfeldów zostały poddane akcji rekatolizacyjnej, podczas gdy ordynacja 
milicka pozostała pod kontrolą protestanckich von Maltzanów. Zniszczenia wojenne 
i presja wyznaniowa władców miały wpływ na degradację gospodarczą i demogra-
ficzną okolicy. Wielu mieszkańców w obawie przed prześladowaniami uciekało za 
granicę, do Polski. Wsie i miasteczka wyludniały się. Opustoszałe dobra kmiece były 
przejmowane przez panów lub dzielone na mniejsze, zagrodnicze.

Pół wieku później konflikt wybuchł na nowo, tym razem między królem szwedzkim 
Karolem XII opowiadającym się za ewangelikami, a cesarzem austriackim Józefem I. 
W 1707 r. monarchowie podpisali ugodę altranstadzką (Vertrag von Altranstädt ), któ-
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ra zobowiązywała Austrię do zwrotu zagrabionego ewangelikom mienia oraz zezwala-
ła na budowę na Dolnym Śląsku sześciu tzw. kościołów łaski (Gnadenkirchen). Mimo 
to, swoboda religijna ewangelików nadal była ograniczona. Sytuację zmieniły rządy 
protestanckiego króla Prus, Fryderyka Wielkiego, wtedy to wierni kościoła ewange-
lickiego mogli bez przeszkód podjąć budowę sieci szkół i świątyń, nawet na terenie 
dominium Żmigrodzkiego. Z czasem protestanci stanowili zdecydowaną większość, 
niewielką resztę – katolicy i nikły procent Żydzi.

Historycy podkreślają, że w kolejnych latach katolicy i protestanci wypracowali spo-
soby zgodnego współżycia i zapanowała tolerancja religijna. W drugiej połowie XIX w. 
sytuacja zmieniła się nieco na gorsze, jednak na początku XX w. stosunki wyznaniowe 
wróciły do równowagi.

Cechą charakterystyczną wytworzonego układu osadniczego było istnienie wielkiej 
ilości wsi i różnego rodzaju osad (siedlisk, przysiółków, kolonii itp.). Można przypusz-
czać, że liczebność ewangelickich cmentarzy ma związek z zagęszczeniem wiosek, po-
zostaje jednak pytanie, czy każde skupisko ludzkie musiało mieć własny cmentarz?
 
19 stycznia 1945 r. władze niemieckie wydały rozkaz ewakuacji mieszkańców Doliny 
Baryczy. Kolumny pieszych i wozów konnych, po krótkim postoju w Legnicy i po wie-
lu dniach wędrówki, dotarły do zachodniej Saksonii, gdzie uciekających zastał koniec 
wojny. 22 stycznia czołgi z 93 brygady 4 Armii Pancernej wjechały do wyludnionego 
Milicza. Po zdławieniu słabego oporu oddziału RAD (Służby Pracy Rzeszy) złożonego 
z ponad setki młodych chłopców, czerwonoarmiści rozstrzelali co najmniej kilkudzie-
sięciu nastolatków. Prawdopodobnie jeszcze w wielu innych miejscowościach doszło 
do mordów na cywilnej ludności. Pozostałych nielicznych mieszkańców wysiedlono 
w roku następnym.

Po zakończeniu wojny, ziemie te zostały razem z całą kłopotliwą spuścizną przejęte 
przez Polskę (zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej 17 VII–2 VIII 1945 
r.). Można stwierdzić, że zastane materialne dziedzictwo kulturowe było w 90% nie-
mieckie i wrogie, podobnie jak opuszczone cmentarze. Gdy nastąpiła niemal całko-
wita wymiana ludności, niematerialne wartości również musiały zaniknąć, ponieważ 
zabrakło nosicieli kultury pamięci. Próby uporania się z problemem skutkowały zjawi-
skiem „odniemczania”, czy „repolonizacji”, zwłaszcza cmentarzy, grobów i pomników, 
będących najbardziej widocznymi symbolami obecności grupy etnicznej, narodowej 
lub regionalnej na określonym terytorium. Także świadectwem ciągłości zamieszka-
nia i znakiem legitymującym prawo własności miejsca.

Profanacja nekropolii w tamtych czasach jest przejawem barbarzyństwa, ale głównie 
efektem silnych emocji, podsycanych przez ideologię. Działania niszczące miały cha-
rakter spontaniczny, były też wspierane przepisami administracyjnymi wydawanymi 
przez władze. Wandalizm na cmentarzach ewangelickich stanowił raczej wyraz niena-
wiści wobec żywych – w skojarzeniu z niedawno doznaną od Niemców krzywdą – niż 
odwet na zmarłych.

Z upływem czasu cmentarze popadły w niepamięć, niszczącą rolę odegrała również 
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rozrastająca się przyroda, nadal były jednak dewastowane i rozkradane. Niektóre 
przekształcono w parki, w miejscu innych funkcjonują cmentarze katolickie.

W 1999 r. Cezary Tajer dokonał przeglądu istniejących jeszcze założeń cmentarnych, 
uzupełniając i uaktualniając dane pochodzące z wcześniejszej inwentaryzacji Kazi-
mierza Myślińskiego. Powstałe opracowanie zawiera pełny spis nekropolii wyznania 
ewangelicko-augsburskiego w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz i Żmigród. Katalog 
wymienia w gminie Cieszków 16 cmentarzy, w tym trzy (Guzowice, Pakosławsko, Sła-
bocin) nie zawierające już nagrobków. Przykładowy opis cmentarza w Jankowej (Jant-
kawe) brzmi następująco: „0,3 km na południowy zachód, przy drodze do Średziny 
– Nowy Zamek, na skraju lasu. Powstał około 1850 r. i zajmuje pow. 0,1 ha. Zachowało 
się około 10 mogił z obramieniami, kilka ozdobnych żeliwnych krzyży i kamiennych 
obelisków, a także płaskorzeźba o wymiarach 100x50 cm. Pochowani są tu m.in.: Carl 
Zimmerling 1811–1860 (najstarszy nagrobek), Albert Stempell 1807–1878 i Emilie 
Stempell geb. Von Ohlen-Adlerskron 1803–1888, Anna Freifrau von Seydlitz-Kurzbach 
geb. Stempell zmarła 1889. Rosną dęby szypułkowe, brzozy, sosny i jodły”.

W gminie Krośnice znajdują się 23 cmentarze, w tym takie, gdzie zachował się jeden 
nagrobek (Lędzina–Linsen) lub są nieczytelne (Łazy Wielkie–Gross Lahse), albo zu-
pełnie zniszczone (Cmentarz przyszpitalny w Krośnicach–Kraschnitz, w Żeleźnikach– 
Eisenhammer). W Pierstnicy Małej (Klein Perschnitz), rozbite nagrobki posłużyły do 
budowy fundamentów świetlicy wiejskiej. W miejscu cmentarza rosną dęby szypuł-
kowe i sosny. Opis cmentarza w Starej Hucie (Neurode): „przy wschodnim krańcu wsi, 
obok szosy na skraju lasu. Pochodzi z ok. 1850 r., powiększony po roku 1920, obej-
muje obecnie pow. 0,7 ha. Jest na nim 100 mogił z obramieniami, kilka ozdobnych 
krat żeliwnych i dobrze zachowanych pomników; najstarszy nagrobek Carl Koschmie-
der 1835–1867. Spotkać można ślady licznych pochówków autochtonów pozostałych 
we wsi po II wojnie światowej. Rosną tuje, sosny i dęby szypułkowe”. W Wąbnicach 
I (Wembowitz) w parku cmentarz rodowy Hochbergów, założony ok. 1930 r. Jest tu 
wysoka kaplica grobowa – mauzoleum. Zbudowana została na planie regularnego sze-
ścioboku z wejściem od zachodu, gdzie otacza ją prostokątnie załamany mur oporowy 
wysunięty półkoliście pośrodku. We wnętrzu stoją dwa puste sarkofagi z wypisanymi 
inskrypcjami: Hans Heinrich XVI von Hochberg Freicherr zu Fürstenstein geb. 19 V 
1874 in Rohnstock †13 II 1933 in Berlin [oraz] Eleonore Gräfin von Hochberg Freifrau 
zu Fürstenstein Gräfin Harrach geb. 4 VII 1878 in Tiefhartmannsdorf. W Wierzchowi-
cach na miejscu cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy kościele, ulokowano 
cmentarz katolicki.

W gminie Milicz odnotowano 45 cmentarzy. Na wielu zachowały się ledwie zarysy 
mogił (Lelików–Lilikowe, Niesułowice–Nesselwitz) lub pojedyncze czytelne (Henry-
kowice– Heinrichsdorf, Kolęda II–Kollande, Latkowa–Liatkawe). W Miliczu „Założony 
w początku XIX w. na powierzchni 2,2 ha. Zlikwidowany w połowie lat 80-tych XX 
w. i zamieniony na park. Rosną lipy drobnolistne, modrzewie, sosny, grochodrzewy, 
jodły, klony i dęby szypułkowe”. Podobny los spotkał cmentarze w Ostrowąsach (Wie-
senthal) i Potaszni (Podasch). Nagrobkami tego ostatniego umocniono drogę. Począt-
ki cmentarza w Sułowie (Sulau) sięgają połowy XVIII w. Pierwszą pochowaną osobą 
był Gottler Roemling zmarły w 1767 r. W 1963 r. nekropolię zamknięto, a w latach 
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1986–1987 ostatecznie zlikwidowano. Niekiedy powojenni mieszkańcy chowali swo-
ich zmarłych na dostępnych im, zastanych nekropoliach, jak w Bartnikach (Bartnig) 
i Grabownicy Milickiej (Grabofnitze) – „cmentarz jest nadal czynny, ostatni pochówek 
miał miejsce w 1989 r.”. W jednym wypadku odnotowano informację o pochówkach 
pochodzących z czasów II wojny światowej – dotyczy Czatkowic (Tschotschwitz).

Gmina Żmigród (9). Podobnie jak pozostałe gminy posiada na swoim terenie cmen-
tarze całkowicie zniszczone, ze szczątkami nagrobków, wiele zlikwidowano. Przykład: 
Żmigród (Trachenberg) – w 1975 r. teren splantowano i przekształcono w park. Jako 
jedną z nielicznych, katalog wymienia nekropolię w Korzeńsku (Korsenz) – „Najwięk-
szy cmentarz w tym rejonie. Pochodzi z początków XIX w. Ma on prawie hektar po-
wierzchni (0,95 ha), na której można się doliczyć 300 mogił z obramieniami i grobow-
ców szlacheckich. Dziewięć z nich otaczają ozdobne żeliwne kraty. Nekropolia liczy 
sobie niemal 200 lat. Najstarszy zachowany pomnik jest wykonany z piaskowca i po-
chodzi z 1821 r. Pochowano tutaj Henriette Blasine zmarłą w 1821 r. Na cmentarzu 
rosną sędziwe lipy, tuje, oliwnik, grochodrzewy, bez lilak i znaczne połacie bluszczu”.

Zaniedbane przez dziesięciolecia, niszczone przez wandali i poszukiwaczy skarbów 
cmentarze ewangelickie nikną w oczach. Zlikwidowane zostały największe i najcie-
kawsze w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie. Stracone bezpowrotnie zanim zdołano je do-
kładnie opisać. Przepadły świadectwa historyczne i pamięć o pochowanych zmarłych. 
Pozostał bogaty starodrzew i stanowiska roślin chronionych.

Wydaje się jednak, że w ostatnich latach zaszły pewne zmiany w mentalności obec-
nych mieszkańców Doliny Baryczy i jest to tendencja szersza. Niewygodne i wstydli-
we do niedawna dziedzictwo staje się wartością dla lokalnych społeczności Ziem Za-
chodnich. Powoli następuje etap rewitalizacji przestrzeni i idei, chociaż w odniesieniu 
do opuszczonych cmentarzy ewangelickich można mówić jedynie o upamiętnianiu, 
żywa pamięć została wymazana. Wspomniany już cmentarz w Grabownicy Milickiej 
wpisany został do rejestru zabytków, a staraniem bliższych i dalszych sąsiadów teren 
jest sprzątany i monitorowany. Podobne próby można dostrzec gdzie indziej. W 2019 
r. powstało Milickie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Dolina”, zrzeszające 
grupę miłośników historii lokalnej. Jego członkowie zaczęli od porządkowania terenu 
nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Pakosławsku. W krótkim czasie wydobyli 
z ziemi, oczyścili, naprawili i ustawili większość nagrobków. Deklarują też stałą opie-
kę, a w planach mają kolejne cmentarze. Swoje działania chcą prowadzić w oparciu 
o badania historii regionu. Przeszukując przedwojenną prasę, stare księgi adresowe 
i mapy, zdobywają informacje o życiu osób, których nazwiska widnieją na ratowanych 
nagrobkach. Dla członków grupy przeszłość stała się częścią ich własnej tożsamości.

W 2020 r. zawiązała się Inicjatywa Społeczna (Nie)zapomniane Cmentarze o zasięgu 
już ogólnopolskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, zainte-
resowanych ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym kwestią dbałości o cmenta-
rze, zwłaszcza niszczejące i zagrożone. Działacze opracowują i zgłaszają odpowiednie 
uregulowania prawne, porządkujące status własnościowy nekropolii. Jak napisano 
na stronie www: „godność przynależna jest każdemu, także po śmierci (…) Chcemy, 
by mogiły nieznanych nam zmarłych traktowane były w sposób, jakiego oczekujemy 
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w odniesieniu do grobów naszych bliskich”.

Może nie wszyscy podzielają te poglądy, jednak i mieszkańcy i turyści przybywający 
coraz liczniej do Doliny Baryczy, zaczynają traktować skomplikowaną przeszłość regio-
nu już nie jako obciążenie, lecz czynnik wzbogacający teraźniejszość. Cenne i potrzeb-
ne staje się pielęgnowanie różnorodności, której znakiem są cmentarze ewangelickie 
Doliny Baryczy.
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Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Karkonoszy niejedno ma oblicze. Na 
hasło „Duch Gór” większość mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów wyobraża 
sobie natychmiast sędziwego starca z długą siwą brodą, wspartego o wędrowny ko-
stur. Jednakże w ostatnich latach swój renesans przeżywa najstarszych wizerunek le-
gendarnego władcy tych gór. Jest to rogata hybryda kilku zwierząt – Rübezahl. Na 
przestrzeni wieków było jednak tych wyobrażeń nieco więcej. Jaka jest geneza po-
wstania niejednoznacznej postaci Karkonosza i jak potoczyły się jej wielowątkowe 
losy? W poniższym artykule staram się zarysować historię Ducha Gór, przedstawiając 
ewolucję karkonoskiej legendy oraz zakres jej szerokiego oddziaływania. Opieram się 
na tekstach źródłowych, opracowaniach naukowych oraz własnych spostrzeżeniach. 
Ze względu na ograniczone ramy publikacji w swoich rozważaniach omawiam wybra-
ne wątki, przez co tekst ma charakter ogólnikowy i stanowi zaledwie wstęp do samo-
dzielnych dociekań.

Legenda u źródła… Łaby?

Dlaczego góry od wieków stawały się w ludzkiej wyobraźni zbiorowej przestrzenią ma-
giczną – będącą obszarem oddziaływania sił nadprzyrodzonych? Z pewnością wpływ 
na to miały warunki geologiczne i przyrodnicze tychże terenów, a także funkcja pogra-
niczna jaką zazwyczaj pełniły. Warto zwrócić uwagę na to, że góry stanowią natural-
ną barierę, trudną do przebycia, przez co (podobnie jak rzeki) nader często stają się 
granicą między państwami. Podobnie stało się z Karkonoszami oraz Górami Izerskimi, 
które do XVIII wieku uznawane były za jedno pasmo i określano je mianem Gór Ol-
brzymich – Riesengebirge [Wiater 2018, s. 20]. Trudno dostępny obszar z tajemni-
czą fauną i florą – niezbadany oraz niebezpieczny – miał jednocześnie bardzo wiele 
do zaoferowania. Jego naturalne bogactwo stanowiły przede wszystkim szlachetne 
kruszce, a także rzadkie i niezwykle cenne zioła. Nic więc dziwnego, że na tę krainę, 
wyrzuconą poza granice ludzkiej cywilizacji, swoje pełne fascynacji oczy zwracali po-
szukiwacze drogocennych kamieni, a także alchemicy, laboranci. Tymczasem Karko-
nosze zdawały się uparcie chronić swoich skarbów i tajemnic, racząc nowo przybyłych 
wędrowców ostrym klimatem, gwałtownymi zmianami pogody oraz karkołomnymi 
szlakami. Wszystkie te czynniki wpłynąć musiały na powstanie konstrukcji wyobraże-
niowej Ducha Gór - potężnego władcy Karkonoszy, któremu można by przypisać winę 
za budzące grozę zjawiska atmosferyczne i nieprzyjazny krajobraz [Biały, s. 11-13].

Badacze od lat próbują zrekonstruować rodowód Ducha Gór, przeczesując źródła 
historyczne i stawiając kolejne hipotezy. Rozważania te łączą się rzecz jasna z pró-
bą ustalenia, jaka ludność bytowała na terenach Karkonoszy najwcześniej. Mówi się 
zatem o wędrujących przez region ludach germańskich i słowiańskich [Biały, s. 11] 
oraz przebywających tu wcześniej Celtach (ok. 400-300 lat p.n.e.), a nawet przybyłych 
ok. 2000 lat p.n.e. Kreteńczykach [Gniot 2001]. Pomimo tego, że pomysły te mocno 
rozpalają wyobraźnię, pozostają one jednak w sferze domysłów, na potwierdzenie 
których trudno znaleźć niepodważalne dowody Niemniej, jeśli hipotezy te połączymy 
z postacią Ducha Gór, okazują się one sugerować jego pochodzenie.

O życiu pewnego Ducha
Powstanie i ewolucja legendy o Rübezahlu
Joanna Krajewska
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Niezwykle ciekawy jest wątek celtycki i powiązanie Karkonosza z bogiem-jeleniem, 
Cernunnosem. Uderza podobieństwo brzmienia tych dwóch słów. Ma to swoje odbi-
cie w alternatywnej, historycznej nazwie Cerconnessos – Karkonosze. Oprócz zbież-
ności językowej, pojawia się również analogia przedstawień wizualnych. Cernunnos, 
panujący nad zwierzętami władca lasów, ukazywany jest na przedmiotach celtyckiego 
kultu jako zoomorficzna postać z jelenim porożem [Wiater 2018, s. 26-28]. W tym 
miejscu przywołać należy najstarszy znany dziś wizerunek karkonoskiego Ducha Gór, 
który umieszczony został na XVI-wiecznej mapie Śląska przez kartografa Martina Hel-
wiga i podpisany:
 
„Rübenczal”.

Zagadkowa hybryda kilku zwierząt jest jedyną postacią przedstawioną na mapie. 
Pozostałe rysunki to miniatury miast i budynków, co pokazuje, że Duch Gór był już 
w tamtym czasie integralną częścią karkonoskiej kultury, na tyle istotną i powszechnie 
znaną, że kartograf uznał za zasadne umieszczenie wizerunku Karkonosza na swojej 
mapie – w okolicach Śnieżki. Oprócz jeleniego poroża, które koresponduje ze wspo-
mnianym powyżej Cernunnosem, stwór wyposażony jest również w koźle kopyta 
upodobniające go do greckiego Fauna, a także drapieżny tułów i ptasią głowę znane 
doskonale z wizerunku Gryfa, obecnego w mitologiach różnych kultur – w tym minoj-
skiej Krety.

Podobizna Ducha Gór, pokrewna wyobrażeniu Helwiga, pojawia się na innych mapach 
renesansowych obejmujących swoim zasięgiem Góry Olbrzymie. Rübenczala znaleźć 
można na mapie Simona Hüttela z 1580 roku, a także na starszej o blisko 40 lat mapie 
Czech stworzonej przez Paola Aretino. No tej ostatniej postać nie posiada poroża, 
ale ma za to skrzydła, które znajdziemy również na podobiźnie Ducha Gór wg ryciny 
z 1672 roku z biblioteki w Vrchlabí. Warto wspomnieć również o władcy Karkonoszy, 
który pojawia się na mapie Czech autorstwa Johanna Gringera z 1569 roku – symbol 
ten jednak jest na tyle nieczytelny, że jedyne co można na jego podstawie stwierdzić, 
to że przedstawia on postać dwunożną. Wszystkie te – korespondujące ze sobą wize-
runki – zdają się przemawiać za tym, że Duch Gór powstał w wyniku kompilacji cech 
istot mitologicznych, przeszczepionych na tereny karkonoskie przez wędrującą tędy 
ludność.

Postać Ducha Gór wiązana bywa również z kultem źródeł Łaby, do których ponoć aż 
do XIX wieku:
– raz w roku (w okresie przesilenia letniego) – wędrowała okoliczna ludność, aby zło-
żyć ofiarę z czarnego koguta. W czasach przedchrześcijańskich rytuał ten związany był 
ze słowiańskim bóstwem
– Świętowitem [Papierniak 2015]. Kult Świętowita okazał się na tyle silny, że w trakcie 
chrystianizacji Czech formą „egzorcyzmowania” pogan było wykorzystanie podobień-
stwa brzmień: „Świętowit” i „Święty Wit”, czyli czeskiego „Svantovit” oraz „svatý Vit”. 
Święty Wit stał się patronem nie tylko praskiej katedry, ale i całych Czech. W tym 
samym celu wykorzystana została zbieżność czerwcowych dat przesilenia letniego 
(związanego z kultem słowiańskim) oraz dnia, w którym w kulturze chrześcijańskiej 
czci się św. Jana. Noc Kupały zastąpiona została Nocą Świętojańską. Niektórzy wskazu-
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ją asymilację postaci św. Jana w obrzędowości pogańskiej jako przyczynę tego, że już 
w XVII wieku czeskie źródła pisane nazywają Ducha Gór – Dominus Johannes, czyli Pa-
nem Janem. Trudno jednak znaleźć wiarygodne potwierdzenie na związek Rübezahla 
ze słowiańskim wierzeniami. Niemniej hipoteza o związku Karkonosza z kultem źródeł 
Łaby powtarzana jest w wielu przewodnikach, a także w materiałach informacyjnych 
i na stronach regionalnych.

Najbardziej zachowawczy pogląd naukowy na temat źródła legendy o Rübezahlu 
wskazuje jednak na XV lub co najwyżej XIV wiek jako na czas, kiedy zabobonny lud wy-
kreował w swoich wierzeniach demoniczną postać Ducha Gór. Rübezahl stał się uoso-
bieniem nieokiełznanych sił natury w budzących grozę Górach Olbrzymich [Tuma-Pa-
try, s. 50-53].

Rzepiór piórem uwieczniony

Najwięcej wiedzy na temat Ducha Gór – genezy powstania legendy o nim, a także 
ewolucji tejże legendy – dostarczają źródła pisane. Pojawiają się w nich rozmaite 
warianty imienia postaci, która władać miała Karkonoszami: „Rübenczal”, „Rieben-
zahl”, „Rüben Zahl”, „Rupicina”, „Rübenzagel”, „Rubezagel”, „Ruebzagel”, „Ruebzogl”, 
„Robazael”, „Riebenzagel”, „Riphen-Zabel”, „Rübenzabel”, „Rubenzal”, „Riesenzal”, 
„Riesenzahl”, „Rubical”, „Rübezal”, „Rübenzahl” i wreszcie, najczęściej używana przez 
Niemców forma „Rübezahl”. Czesi nazywali go „Krakonošem”, „Krkonošem”,
 
„Krahonostem”, czy też – wspomnianym już – Panem Janem („Herr Johannes”, „Domi-
ne Johannes”). Polacy używali imion: „Liczyrzepa”, „Skarbek”, „Robaczek”, „Skarbnik 
Ryfejski”, „Rzepolicz”, „Rzepiór” oraz „Karkonosz”. W tekstach pojawiają się również 
formy „Roy de Valle”, „Ronsefall” i „Ronseval” [Biały, s. 12, Wiater 2017, s. 15].

Najstarsze piśmienne wzmianki o Duchu Gór zdają się pochodzić z Rękopisu wiedeń-
skiego (XV wiek) oraz z Trutnovskiej Księgi Walońskiej (1466 r.). Należy jednak zacho-
wać ostrożność w datowaniu tych wzmianek. Treść obu wspomnianych tekstów znana 
jest nam z młodszych odpisów, które mogły zostać zmodyfikowane, a co za tym idzie, 
istnieje możliwość, że postać Rübezahla została dodana do nich w późniejszym czasie. 
W Rękopisie wiedeńskim pojawia się nawiedzający sztolnie zły duch, Riebenzahl, któ-
ry utrudnia pracę gwarkom – górnikom wydobywającym kruszec. Z kolei w zapiskach 
walońskich siedzibą nadprzyrodzonej istoty nie są ani kopalnie, ani wysokie partie 
Karkonoszy, ale Góry Izerskie, a dokładniej formacja skalna Zamek Wieczorny (część 
grupy Zwalisko). Wędrując Wysokim Grzbietem Izerskim możemy trafić na potężny, 
płaski fragment górskiej skały - opisany w Trutnovskiej Księdze Walońskiej w nastę-
pujący sposób: „W pobliżu Zamku Wieczornego znajduje się skalny mur znany tylko 
nielicznym. Tam jest duch, którego ludność nazywa Rüben Zahlem”.

Powyższy fragment, podobnie jak inne źródła pisane z XVI i XVII wieku, do których będę 
się odwoływać, zebrane zostały i wydane drukiem przez Kondrada Zachera w 1906 
roku. Blisko sto lat później Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wyszło naprzeciw 
potrzebom regionalistów, wydając Źródła pisane dotyczące Ducha Gór z Karkonoszy 
od średniowiecza do końca XVII wieku. Publikacja ta zawiera nie tylko przetłumaczony 
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na język polski materiał zebrany przez Kondrada Zachera, ale została również uzu-
pełniona o ilustracje przedstawiające najstarsze wyobrażenia graficzne Karkonosza, 
o których pisałam wcześniej.

W tekstach Franciscusa Fabera i Philippa Pareusa z 1565 roku oraz w kronice Simona 
Hüttela z 1576 roku Rübezahl jest jeszcze postacią bezkształtną. Żaden z wymienio-
nych autorów nie wspomina nic o jego wyglądzie, skupiając się na nadprzyrodzonej 
sile i demonicznym zachowaniu stwora. Przypisują mu oni odpowiedzialność za gwał-
towne zmiany pogody, żywiołowe kataklizmy, a także za mącenie drogi nieuważnym 
wędrowcom. Duch Gór w tych tekstach jawi się jako postać nieuchwytna, złośliwa 
i gwałtowna. Pierwsza wzmianka na temat wyglądu Rübezahla pojawia się w tekście 
M. Wolfganga Bütnera, który powstał równolegle do kroniki Hüttela. Bütner pisze: 
„W górach czeskich często widuje się pewnego mnicha, co go Rubenzagel zowią…”. 
W niemalże identycznych słowach opisuje „Rubicala” w 1618 roku H. Žalanský. Ducha 
Gór w postaci mnicha przywołuje również nieuwzględniony w opracowaniu Zachera 
lipski księgarz – Henning Grosius w swoim traktacie o magii z 1597 roku. Wizerunek 
ten powielać będą teksty powstające w kolejnych wiekach, utrwalając wyobrażenie 
dobrze znanego nam Karkonosza – starca w habicie, wędrownego pustelnika.

Na początku XVII wieku dokona się pewna zmiana w postrzeganiu postaci Ducha Gór, 
a przede wszystkim w jego ocenie moralnej. W tekstach Caspara Schwenckfeldta 
(1607 r.) oraz Nicolausa Heneliusa (1613 r.) Rübezahl nie szuka zwady z ludźmi, jeśli 
sami jaki pierwsi go nie sprowokują. W tekstach tych pojawiają się również wzmianki 
o zoomorficznych postaciach Karkonosza. Ukazywać miał się on jako koń, kogut, kruk, 
sowa albo wielka ropucha. Co ciekawe, obok postaci zwierzęcych, Schwenckfeldt nie 
tylko powiela wizerunek Rübezahla jako mnicha, ale wprowadza także motyw poko-
nania Ducha Gór przez „pewnego mnicha” i wygnania potwora w Karkonosze przez 
tegoż śmiałka.

Na szczególną uwagę zasługują jeszcze dwa teksty źródłowe, w których pojawia się 
postać Rübezahla. Wskazują one alternatywne teorie na temat pochodzenia Ducha 
Gór. W Księdze Tyrolskiej autorstwa vicekanclerza Matthiasa Burglechnera z 1619 
roku odnajdujemy następujący fragment: „Ten cały Ruebzagel udał się więc na Szląsk, 
do jednej takiej okopanej kopalni miedzi, co to się Risengepürg nazywa, że niby do 
bożków należy (…) a w tamtej okolicy ów Ruebzagel jest tak znany, że każdy może 
o nim co opowiedzieć. Świadczy o nim też czeska mapa, na której odmalowano Szląsk,
 
Morawy i inne przyłączone krainy – na samym przedzie stoi tam powyżej Risenpergu 
(Śnieżki), na skale, mały mnich, co właśnie Ruebzagla oznacza”. Być może Burglechner 
nawiązuje w tym opisie do nieczytelnego wizerunku postaci –umieszczonego na ma-
pie Czech autorstwa Gringera, o której wspomniałam, prezentując przegląd najstar-
szych przedstawień graficznych Ducha Gór. Czy faktycznie legenda o Rübezahlu przy-
wędrowała w Karkonosze na ustach górników z Tyrolu? Być może wpływ na to mieli 
również zasiedlający Dolny Śląsk cystersi, którzy powiązani byli z górnictwem w Harzu 
[Junker, s. 18]. Warto zwrócić uwagę, że Ducha Gór – przedstawiany jako mnich lub 
przez mnicha pokonany – koresponduje z cysterskim tropem w tej zagadce.
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Drugim źródłem pisanym, które rzuca nowe światło na genezę powstania postaci 
Rübezahla, jest fragment kroniki z 1625 roku autorstwa Jacoba Schickfussa. W tekście 
pojawia się następująca wzmianka: „…pewien Francuz szlachetnego rodu z Ronse-
fall miał zostać tutaj wygnany z powodu swej nienasyconej natury. Inni są zdania, że 
dawni kopacze z Francji nazywali owo widmo Roy de valle, czyli król Czarciej Doliny, 
który to imię lud miejscowy przekształcił i zrobił zeń Riebenzahla”. Schickfuss jest jed-
nak odosobniony w sugerowaniu francuskiego rodowodu Ducha Gór. Powołuje się co 
prawda w tym twierdzeniu na tekst strzegomskiego alchemika Montanusa, ale Kon-
drad Zacher (wspominany już tropiciel pisemnych wzmianek o Karkonoszu) stwierdził, 
że Montanus ani razu nie napisał o Rübezahlu w swojej dziełach [Biały, s.22].

W drugiej połowie XVII wieku zaobserwować możemy kolejną metamorfozę postaci 
Ducha Gór. Ponownie staje się on zły – wiązany jest z siłami nieczystymi, a w tekstach 
raczej się go ośmiesza niż traktuje jako realne zagrożenie [Kolbuszewski, s. 35]. Nie-
przypadkowo zbiega się to w czasie z rozpoczęciem budowy kaplicy św. Wawrzyńca 
na szczycie Śnieżki podczas kontrreformacji – w 1653 roku. Budynek sakralny miał być 
symbolem ostatecznego zwycięstwa kościoła rzymsko-katolickiego nad pogańskim 
Duchem Karkonoszy [Wiater 2018, s. 59].

Zawadiacki charakter postaci Rübezahla rozpropagował żyjący w latach 1630-1680 
Hans Schultze – wykładowca uniwersytecki z Lipska znany pod pseudonimem Johan-
nes Paul Praetorius. Spod jego pióra wyszły łącznie 242 legendy zgromadzone w czte-
rech tomach wydawanych w latach 1662-1672. Wszystkie te utwory poświęcone były 
Duchowi Gór, który jawi się w nich jako postać złośliwa, skłonna do płatania figli, czę-
sto okrutna. Szczególną niechęć (a nawet wściekłość) wzbudza w nim wypowiadanie 
na głos imienia „Rübezahl”, za którym nie przepada. Motyw ten Praetorius zapożyczył 
od swoich poprzedników. Autor zarówno bazował na ustnych przekazach ludowych 
oraz źródłach pisanych dotyczących Ducha Gór, jak i tworzył w pełni autorskie opo-
wieści – wykorzystując niewątpliwy talent literacki oraz bujną wyobraźnię.

Warto zwrócić uwagę na to, że Rübezahl z tekstów Hansa Schulze budzi ambiwalent-
ne odczucia, gdyż nie jest postacią jednoznacznie złą. Wielokrotnie staje po stronie 
dobra – każąc oszustów lub wspierając ludzi potrzebujących. W utworach widoczna 
jest silna inspiracja niemieckim folklorem oraz popularnymi w tamtym czasie boha-
terami: Faustem, Szczurołapem z Hameln oraz Dylem Sowizdrzałem [Biały, s. 50-51]. 
W trakcie lektury „legend” Praetoriusa nasuwa się również skojarzenie ze znanym 
w religioznawstwie archetypem boga-żartownsia, tzw. „tricksterem”, który często wy-
stępuje w literaturze jako typ bohatera fikcyjnego. Trickster (pol. przechera) znany 
jest z tego, że kantuje, kradnie, łże i figluje, kpiąc sobie z autorytetów i zawsze uni-
kając kary za swoje psoty. Jednocześnie jest przy tym postacią do pewnego stopnia 
pozytywną, budzącą sympatię czytelnika. Rübezahl Praetoriusa wpisuje się w ten typ 
postaci, co z pewnością wpłynęło na sukces wydanych drukiem opowiastek. Cieszyły 
się one – jak na tamte czasy – ogromną popularnością.

W tym miejscu warto dodać, że w 1738 roku Caspar Gottlieb Lindner wydał Bekannte 
und unbekannte Historien von dem abentheuerlichen und weltberuffenen Rieben-
zahl, czyli 111 opowieści zaczerpniętych ze zbiorów Praetoriusa. Lindner wzbogacił 
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je o drzeworyty, stanowiące ilustracje do opisanych historii. Rübezahl został na nich 
przedstawiony jako szlachcic z trefionymi włosami, rapierem u boku oraz kapeluszem 
z piórami na głowie. Na niektórych rycinach posiada dodatkowo diabelski ogon oraz 
kopyta. Dzięki Muzeum Karkonoskiemu od 2003 roku w Polsce dostępny jest przekład 
Znane i nieznane Historie o Rzepiórze, w którym zebrano 135 utworów Praetoriusa.

Kolejnym autorem, którego nie sposób pominąć, analizując rozwój legendy Ducha 
Gór, jest Johann Karl August Musäus – autor pięciotomowej publikacji Baśnie ludowe 
Niemców (wydane w latach 1782-1787). Było to dzieło przełomowe, które miało swój 
udział w utorowaniu drogi do popularyzacji baśni jako gatunku literackiego. Warto 
wspomnieć, że dzieła Musäusa ukazały się 30 lat przed utworami braci Grimm [Biały, 
s. 104]. W skład zbioru weszło pięć opowieści o Rübezahlu, w tym bodajże najsłyn-
niejsza ze wszystkich – baśń o porwaniu księżniczki Emmy. W baśni tej Musäus wyja-
śnił pochodzenie imienia Rübezahl (niem. „Rübe” - rzepa, „zählen” - liczyć), włączając 
do utworu wątek liczenia rzep przez Karkonosza. Liczenie odwróciło uwagę Ducha Gór 
i umożliwiło Emmie ucieczkę z jego zamku. Choć opowieść ta obecnie przywoływa-
na jest często jako podanie wywodzące się z folkloru, należy pamiętać, że nie jest to 
prawdą i autorem tej historyjki jest Musäus właśnie.

W tym miejscu warto przywołać ciekawe odkrycie Lucyny Biały – druczek okolicz-
nościowy z 1661 roku, który zachował się w Oddziale Starych Druków Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Biały, s. 30]. W tekście tym pojawia się opowiastka 
o Rübezahlu, który zachwala boginiom Wenus i Minerwie swoją profesję – handel 
rzepami. Te jednak rozpoznają Ducha Gór i wyśmiewają jego wywód, twierdząc, że 
najszlachetniejszym rodzajem handlu jest obrót tekstyliami. Druczek okolicznościowy 
wydany został z okazji ślubu kupca tekstylnego – nie dziwi więc postawa zaprezento-
wana przez boginie. Wspominając ten tekst, warto zwrócić uwagę na to, że rzepa wią-
zana była z Rübezahlem jeszcze przed Musäusem. Czy jest to jednak słuszny kierunek 
w szukaniu pierwotnego znaczenia imienia karkonoskiego Ducha?

Kiedy podda się analizie inne warianty nazwy Rübezahl występujące w tekstach źró-
dłowych, automatycznie nasuwają się alternatywne wykładnie etymologiczne. „Ru-
ebe-Zahl” („Liczyrzepa”) mogło powstać poprzez skrócenie formy „Ruebe-Zagel” 
(„Rzepi ogon”), a stąd już blisko do „Ruebe-Zabel” („Zabel” w języku staroniemiec-
kim oznacza diabła). Kiedy pójdziemy jeszcze dalej, zwrócimy uwagę na wariant „Ri-
phen-Zabel” („Ryfejski Diabeł”) – nawiązujący do antycznej nazwy Karkonoszy, Góry 
Ryfejskie [Michniewicz, s.101-102]. O ile na poparcie tych wywodów można znaleźć 
przesłanki w formach imienia Rübezahl udokumentowanych w tekstach, o tyle nadin-
terpretacją zdaje się tłumaczenie „Kruczy Diabeł” („Rabe-Zabel”), gdyż (według wie-
dzy autorki tego artykułu) oznaczający kruka morfem (tzn. fragment wyrazu) „Rabe” 
nie występuje w piśmiennictwie historycznym. O dreszcz emocji przyprawić musi 
przywołanie formy „Repicul”, która czytana od tyłu brzmi jak „Lucyper” [Tuma-Patry, 
s. 55]. Tłumaczenie to zdaje się być jednak równie pasjonujące, co wydumane.

Ekspansja karkonoskiego władcy

W XIX wieku obszar oddziaływania legendy Ducha Gór objął swoim zasięgiem inne 
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dziedziny sztuki. Fantastyczna postać władająca Karkonoszami idealnie wpisywała się 
w założenia niemieckiego romantyzmu, w którym ważne zaczęło być to, co ducho-
we, nienamacalne, dostępne poznaniu tylko dzięki sile wiary oraz intuicji. Kluczową 
rolę zaczęła odgrywać głęboka fascynacja baśniami i dawnymi wierzeniami. Nie dziwi 
zatem fakt, że zainteresowanie Rübezahlem – jako motywem o ludowym pochodze-
niu – okazali romantyczni muzycy oraz autorzy sztuk teatralnych. Duch Gór zaczął 
pojawiać się również w sztukach pięknych. Rola, jaką odegrał Rübezahl w XIX oraz XX-
-wiecznej sztuce i literaturze niemieckiej, a także jego polskie oraz czeskie konotacje 
na tym gruncie, są na tyle obszernym tematem, że zapewne przyjdzie mi wrócić do 
niego w osobnym artykule. Niemniej warto zwrócić uwagę, że Duch Gór w tym okre-
sie przedstawiany jest jako odziany w szaty sędziwy wędrowiec, przez co nawiązuje 
do wyobrażeń Rübezahla jako mnicha, nie zaś do demonicznej istoty z najstarszego 
wizerunku Karkonosza na mapie Helwiga.

XIX wiek to również rozwój turystyki w Karkonoszach. Wraz z rozkwitem dolnoślą-
skich uzdrowisk, zwiększa się zainteresowanie kuracjuszy wędrówkami górskimi. Imię 
Rübezahla pojawia się na
 
szyldach – nazywa się tak pensjonaty i zajazdy. Wizerunek Ducha Gór jako brodatego 
starca umieszcza się na lokalnych pamiątkach i kartkach pocztowych. Ciekawostką 
jest, że jedna z takich pocztówek trafiła w ręce słynnego pisarza XX-wiecznego – J.R.R. 
Tolkiena, autora fenomenalnej trylogii „Władca pierścieni”. Na kartce zamieszczona 
była reprodukcja obrazu Josefa Madlenera Der Berggeist. Płótno Madlenera przedsta-
wia Ducha Gór jako sędziwego wędrowca w płaszczu podróżnym i wielkim kapeluszu. 
Na odwrocie pocztówki Tolkien sporządził krótką notatkę: „the origin of Gandalf”. 
Okazuje się, że pierwowzorem potężnego czarodzieja ze Śródziemia był nie kto inny 
tylko Rübezahl właśnie.

Czy po roku 1945 Rübezahl podzielił los dolnośląskich Niemców i został wysiedlony 
ze swoich ziem? Duch Gór, który przetrwał w Karkonoszach niejedną historyczną za-
wieruchę, tym razem również wyszedł obronną ręką z dziejowego chaosu. Nie dał 
o sobie zapomnieć głównie dzięki Józefowi Sykulskiemu, który już w 1945 roku wydał 
w Jeleniej Górze zbiorek legend o Rübezahlu, którego nazywa w nich „Liczyrzepą”. 
Imię to upowszechniło się i do dziś jest bodajże najpopularniejszą spolszczoną formą 
nazywania karkonoskiego Ducha Gór. Sykulski nie był jednak pierwszym Polakiem, 
który zainteresował się postacią Karkonosza. Warto wspomnieć, że już w połowie XIX 
wieku o Rübezahlu pisał Maciej Bogusz Stęczyński. W poemacie zatytułowanym Śląsk 
używał on formy „Rzepolicz”. Ducha Gór przywołał również Stanisław Bełza w swoim 
utworze W Górach Olbrzymich (1898 r.), nazywając go „Liczącym rzodkiewki”. Nie 
sposób pominąć również Walentego Roździeńskiego, który w Officina ferraria, opisu-
jąc górnictwo i hutnictwo swoich czasów (początek XVII wieku) – wspomniał tajem-
nicze widmo ukazujące się „Około Ryzenberku”. I w ten sposób, zbliżając się do kresu 
moich rozważań, wracam niejako do ich początku, gdyż pochodząca z Officina ferraria 
wzmianka o Karkonoszu zaliczana jest do najstarszych źródeł pisanych dotyczących 
Rübezahla.

Na koniec warto zauważyć, że obecnie Duch Gór wciąż pozostaje niekwestionowanym 
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władcą Karkonoszy. Bryluje na salonach, stając się tematem przewodnim muzealnych 
wystaw, przedmiotem zainteresowania artystów wszelakich dziedzin, a także pozo-
staje on niewyczerpanym źródłem literackich inspiracji. Ma również ogromny wpływ 
na kulturę masową. Króluje na kramach z rękodziełem i w sklepikach z pamiątkami. 
Wykorzystywany jest w celach marketingowych. Jego imieniem nazywa się obiekty 
noclegowe i usługowe, a także produkty regionalne. Co ciekawe, jak wspomniałam 
już we wstępie, oprócz utrwalonego przez wieki wizerunku Ducha Gór jako brodate-
go starca, w ostatnich latach do świadomości powszechnej powraca również najstar-
sze wyobrażenie Rübezahla z mapy Helwiga. Przedstawienie to wykorzystywane jest 
obecnie równie szeroko, co postać sędziwego wędrowca wspartego o kostur.

W ramach podsumowania chciałabym zaznaczyć, że badacze do dziś spierają się 
o źródła legendy o Duchu Gór. Równie sporne okazują się dociekania związane z ety-
mologią imienia Rübezahl oraz jego rozmaitych wariantów. Pewnym jednak jest to, że 
od wieków postać Karkonosza obecna jest w zbiorowym myśleniu lokalnej ludności 
oraz w wyobrażeniach przybyszów w Góry Olbrzymie – w tym naukowców, pisarzy 
i artystów. Bogatym źródłem wiedzy na temat ewolucji legendy są teksty historyczne, 
w których Duch Gór jest wzmiankowany wielokrotnie. Pomimo tego, że na przestrzeni 
epok jego wizerunek wielokrotnie się zmieniał, to Rübezahl zawsze pozostawał niero-
zerwalnie związany ze swoim królestwem – Karkonoszami. 




