
wówczas Polakom koœciele farnym (zamienionym po wojnie na sk³adowisko
koksu i kot³owniê). Dziêki ks. Rutynie wiele kresowych dzie³ sztuki zosta³o
uratowanych.

Wyrazem têsknoty za utraconymi Kresami – szczególnie ziemi¹ podolsk¹
i tarnopolsk¹ – oraz wiary w powrót tych ziem do Polski, a ich dawnych
mieszkañców do rodzinnych domów na Wschodzie jest wiersz K³aniam siê

Tobie Mariana Zemana.
Z kolei Irena Kalita (Powstanie i dzia³alnoœæ Zwi¹zku Potoczan) omawia

powstanie i dzia³alnoœæ Zwi¹zku Potoczan (przedruk z ksi¹¿ki Potok Z³oty jaki

w pamiêci pozosta³...). Nieformalnie dzia³alnoœæ zwi¹zkowa rozpoczê³a siê
w latach 60., kiedy to z inicjatywy Micha³a Swaryczewskiego odby³a siê
pielgrzymka dawnych Potoczan do Matki Boskiej Potockiej w Wabienicach.
Natomiast Micha³ Lis (Przywo³ywanie czasu dokonanego) przedstawia obraz
„utraconego kraju rodzinnego” na podstawie w³asnych wspomnieñ. Autor
zachêca do lektury przedwojennych przewodników oraz S³ownika geograficzne-

go Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. Jak pisze Lis, „[...] prze-
wodniki takie mog¹ utrwaliæ wiedzê o pozostawionych na Wschodzie rodzin-
nych stronach” (s. 175).

Niniejsze omówienie artyku³ów nie wyczerpuje wszystkich zagadnieñ podjê-
tych w ksi¹¿ce. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, i¿ autorzy, których pozyska³ do
tego kresowego tomu ks. Hanich, przeprowadzili pionierskie badania, a oma-
wiane opracowanie zajmuje wa¿ne miejsce w badaniach nad histori¹ i tradycj¹
kresow¹. Do jego lektury zachêca nie tylko bogactwo zaprezentowanych treœci,
lecz tak¿e ciekawy materia³ ilustracyjny, tj. liczne zdjêcia i mapy.

Barbara Górnicka

Jerzy Sperka, W³adys³aw ksi¹¿ê opolski, wieluñski, kujawski, dobrzyñski, pan

Rusi, palatyn Wêgier i namiestnik Polski (1326/1330-8 lub 18 maja 1401),

Kraków 2012, 508 ss.

Ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk to postaæ raczej ma³o znana, nawet w œwiado-
moœci spo³ecznej na Górnym Œl¹sku nie jest obecna jako postaæ znacz¹ca;
zreszt¹, jak wielu jego pobratymców z piastowskiej dynastii. Osob¹ ksiêcia
interesowa³o siê jakiœ czas temu g³ównie grono badaczy opolskich1. Jego
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1 Kilka tekstów poœwiêconych temu w³adcy pojawi³o siê w pracy bêd¹cej pok³osiem konferen-
cji naukowej: W³adys³aw Opolczyk, jakiego nie znamy. Próba oceny w szeœæsetlecie œmierci, red.
A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001.



obecnoœæ w dziejach Polski postrzegana jest g³ównie poprzez w¹tek niezwyk³ej
kariery, a nastêpnie jego zdrady wobec interesów polskich. Gdzieœ na obrze¿ach
nauki majaczy on w tle wielkiego symbolu Polski, jakim jest Czêstochowa –
Jasna Góra i wizerunek Czarnej Madonny. Jednak jak wiele osób jest w stanie
skojarzyæ postaæ pojawiaj¹c¹ siê w opracowaniach o Jasnej Górze z tym doœæ
nietuzinkowym politykiem, jak¿e swoim upadkiem przypominaj¹cym losy
innego polityka ziemi górnoœl¹skiej z pierwszej po³owy XX wieku?

Profesor Jerzy Sperka z Uniwersytetu Œl¹skiego ju¿ od pewnego czasu
podejmowa³ temat postaci ksiêcia W³adys³awa zwanego Opolczykiem z Polsk¹,
szczególnie u schy³ku jego kariery politycznej. Owe prace zapewne sta³y siê
inspiracj¹ do powstania tej obszernej publikacji. Ksi¹¿ka ju¿ w tytule oferuje
bardzo urozmaicony temat ogarniaj¹cy postaæ ksiêcia w wymiarze monarchii
œrodkowoeuropejskich. Uwzglêdnienie wymiarów polskiego, wêgierskiego, czes-
kiego, œl¹skiego gwarantuje pozycjê o barwnej narracji. Blisko 400 stron tekstu,
a do tego itinerarium i ciekawy materia³ ikonograficzny stanowi¹ intryguj¹ce
zaproszenie do zapoznania siê z t¹ publikacj¹.

Praca zawiera szeœæ rozdzia³ów, z czego ostatni zajmuje ponad 130 stron
i jest w pracy najobszerniejszy. Pozosta³e, skromniejsze, stanowi¹ rozleg³e t³o
wielu tematów i w¹tków. Publikacja pod wzglêdem budowy ma uk³ad miesza-
ny, czêœciowo chronologiczny, czêœciowo tematyczny. Pierwsze dwa omawiaj¹
przestrzeñ polityczn¹, z której wywodzi³ siê ksi¹¿ê, oraz jego stosunki rodzinne.
Kolejne trzy rozdzia³y to meandry kariery politycznej zarysowanej w ramach
jego s³u¿by w Królestwie Wêgierskim i w dalszej konsekwencji zetkniêcie siê
ze sprawami Rusi, a tak¿e Królestwa Polskiego.

Imponuje rozmiarem rozdzia³, który buduje wizerunek W³adys³awa jako
gospodarza, administratora, fundatora, za³o¿yciela. Widaæ wyraŸnie w pracy
katowickiego badacza szczególne zainteresowanie karier¹ polityczn¹ i szeroko
zakrojon¹ dzia³alnoœci¹ ksiêcia, co nie mo¿e dziwiæ, skoro badacz stara³ siê
ogarn¹æ rozleg³e przestrzenie Ÿróde³ i dotychczasowych prac badawczych.
Niezwykle cenne wydaj¹ siê przemyœlenia autora zawarte w zakoñczeniu.
Portret opolskiego ksiêcia jest niezwykle sugestywny i daje wiele do myœlenia.
Choæ od œmierci Opolczyka minê³o ju¿ ponad 600 lat, to jego los jako polityka
budzi g³êbok¹ refleksjê nad ko³em fortuny ludzkiego ¿ycia, nad wielkoœci¹ dla
wielu i swoist¹ przedmiotowoœci¹ dla innych. W³adys³aw to przyk³ad œl¹skiego
karierowicza wœród nowych aktorów sceny politycznej tego œwiata, w którym
wypracowany przez niego kr¹g wartoœci, uporz¹dkowany wokó³ idei domu
andegaweñskiego, run¹³ jak domek z kart, a postawa jego rodziny, chwiejnej
celem zdobycia ³ask i spokoju swoich rz¹dów, to przyk³ad œl¹skiego niebez-
piecznego balansowania na linie. Ponadpiêædziesiêcioletni W³adys³aw, wpraw-
ny i lojalny administrator, okaza³ siê s³aby wobec zimnych rozgrywek, dla
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których – rzucaj¹c na szalê swój dorobek – sta³ siê zbytecznym „sprzêtem”
z poprzedniej epoki.

Dla czytelnika w przestrzeni Górnego Œl¹ska ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ nie-
zwykle ciekawy obraz ksiêcia jako cz³owieka „z tej ziemi”. Autor pracy zaryso-
wa³ polityczne t³o ¿ycia rodziny; niezwykle trafny wydaje siê zamieszczony na
s. 36 fragment odnosz¹cy siê do roli monarchii czeskiej jako gwaranta równo-
wagi i spokoju na Œl¹sku, któremu, a nade wszystko jego ksi¹¿êtom (tu górno-
œl¹skim), otwiera³ drzwi europejskiej kultury i mo¿liwoœci awansu polityczne-
go. Krakowski monarcha W³adys³aw £okietek, jak wspomina autor, nawet przy-
ozdobiony koron¹ królewsk¹ nie mia³ mo¿liwoœci stania siê tak¹ figur¹ dla
œl¹skich ksi¹¿¹t. W kontekœcie dzieciñstwa bohatera publikacji pojawia siê w¹tek
narodzin œwiadomoœci œl¹skiej wspólnoty politycznej.

W publikacji znalaz³ siê odrêbny podrozdzia³ poœwiêcony rz¹dom ksiêcia
w jego czêœci ksiêstwa opolskiego. Omówiona zosta³a administracja, urzêdy lo-
kalne i ich obsada (16 stron), dalej polityka gospodarcza, nastêpnie polityka wo-
bec Koœcio³a. Zamieszczony zosta³ równie¿ krótki akapit dotycz¹cy opolskiego
otoczenia ksiêcia (równie¿ zwi¹zanego z rycerstwem). Gospodarczy obraz roli
rz¹dów ksiêcia szczególnie widoczny jest przez pryzmat miejski. Tu czytelnik,
szczególnie niezaznajomiony z literatur¹ dotycz¹c¹ problematyki ksiêstwa raci-
borskiego oraz ¯or, uzyskuje wiedzê dotycz¹c¹ zwi¹zków ksiêcia z tym obsza-
rem wykraczaj¹cym poza jego dziedziczne tereny ksiêstwa opolskiego. Sporo
miejsca w tym niewielkim fragmencie pracy zajmuj¹ stosunki koœcielne, szcze-
gólnie powi¹zania z kapitu³¹ przy opolskim koœciele œw. Krzy¿a oraz przy kapi-
tule g³ogóweckiej. Oprócz kontaktów z diecezjalnym duchowieñstwem zaryso-
wano zwi¹zki z zakonami, szczególnie opolskimi klasztorami zakonów ¿eb-
raczych (dominikanów i minorytów). Dla czytelnika niezwyk³e mo¿e byæ
uchwycenie ma³o znanego w¹tku ksi¹¿êcej fundacji pauliñskiej, której relikty
(g³ównie barokowe) do dziœ funkcjonuj¹ we wsi Mochów tu¿ pod G³ogówkiem.
Do owego podrozdzia³u mo¿na mieæ jedn¹ drobn¹ uwagê dotycz¹c¹ stosowania
nazewnictwa w narracji ksi¹¿ki. Otó¿ prócz okreœlenia Opolszczyzna (s. 298)
pojawia siê tak¿e Œl¹sk opolski (s. 302), co wydaje siê sformu³owaniem zaczer-
pniêtym ze wspó³czesnego dyskursu œl¹skiego, niestety typowego dla doœæ po-
wierzchownego rozumienia problematyki górnoœl¹skiej wzbudzaj¹cej dyskusjê
nad zakresem jej zastosowania, czêsto równoznacznym z rugowaniem z pamiê-
ci roli dawnych pojêæ o usankcjonowanym charakterze publiczno-prawnym2.

Recenzje 137

2 Tu jak najbardziej aktualna pozostaje praca K. Orzechowskiego (Historia ustroju Œl¹ska

1202–1740, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2005, No. 2806), z której autor – jak sam podaje
– równie¿ korzysta³.



Konsekwentne stosowanie terminu „ksiêstwo opolskie” lub Opolskie3 by³oby
mo¿e trochê nu¿¹ce, ale nie wprowadza³oby do naukowego dyskursu terminów
obecnie maj¹cych doœæ zawê¿one znaczenie i wprowadzaj¹cych w opisie do-
tycz¹cym œredniowiecza pojêcia typowe dla innej epoki.

Choæ nie wydaje siê, aby podkreœlanie tego typu drobnych w gruncie rzeczy
szczegó³ów mia³o jakikolwiek wp³yw na obraz pracy, to jednak chcia³bym
zwróciæ uwagê na zapis bibliograficzny jednej z XIX-wiecznych prac, która
odnosi siê do tematyki górnoœl¹skiej. Zapis nazwy ¯ory w opisie bibliograficz-
nym dotycz¹cym pracy ks. Augustyna Weltzla powinien byæ zamieszczony
w jêzyku orygina³u, czyli miejsce wydania w niemieckiej pisowni Sohrau, a nie
¯ory4. Wspominam o tym g³ównie dlatego, i¿ praca ta stanowiæ bêdzie wa¿ny
element w dotychczasowych badaniach nad opolskim ksiêciem, tym samym do
wielu fragmentów pracy bêdzie sporo odwo³añ w innych publikacjach. Warto
by³yby równie¿ nieco rozbudowaæ literaturê dotycz¹c¹ stosunków koœcielnych,
choæby o pracê dotycz¹c¹ opolskiej kolegiaty autorstwa ks. Emila Szramka5,
bêd¹c¹ do czasów opracowania ks. Rudolfa Nieszwieca najobszerniejszym
przedstawieniem zagadnienia. Równie¿ z nowszych prac obszerny artyku³
dotycz¹cy G³ogówka autorstwa Ralpha Michaela Wrobla by³by tu ciekawym
uzupe³nieniem6.

Podsumowuj¹c, opublikowanie tej pracy nale¿y przyj¹æ z wielkim uznaniem.
Stanowi niezwykle cenne studium w³adzy w realiach XIV-wiecznej Europy. To
publikacja dla badaczy epoki, a tak¿e cenny tekst dla pasjonatów. Doskonale
realizuje zapotrzebowanie na postacie polityków, którzy w sposób dramatyczny
koñczyli swe polityczne ¿ycie, lecz czêsto pozostawiali po sobie spuœciznê,
która ¿y³a ju¿ w³asnym autonomicznym ¿yciem. Górnoœl¹ski ksi¹¿ê W³adys³aw
Opolczyk, mimo dramatyzmu marginalizacji koñca jego ¿ycia, tak w³aœnie jest
ukazany w pracy Jerzego Sperki.

Marcin Wieczorek
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3 Ten termin pojawia siê u K. Orzechowskiego (dz. cyt., s. 21) i – choæ zastosowany do okre-
œlenia obszarów z XII i XIII w. – z pewnoœci¹ mo¿na odnieœæ tak¿e do nastêpnego stulecia.

4 Zapis ¯ory, jako miejsce wydania, pojawia siê w polskim, zreszt¹ miejscami nie najlepszym,
t³umaczeniu wydanym w 1997 r.

5 E.M. Schramek, Das Kollegiatstift zum hl. Kreuz in Oppeln. Ein Beitrag zur Breslauer

Diözesangeschichte, Teil. 1, Breslau 1915 (tekst wydawano równie¿ w czêœciach jako artyku³
w górnoœl¹skim periodyku historycznym „Oberschlesische Heimat”).

6 R.M. Wrobel, Die Gründung und frühe Entwicklung der Stadt Oberglogau, „Oberschlesi-
sches Jahrbuch” 2004, Bd. 20, s. 13–66.


