VARIA BIBLIOTECZNE
Galeria Polskiej Ilustracji Ksi¹¿kowej
WiMBP w Zielonej Górze
Maria Radziszewska
W tym roku mija 25 lat dzia³alnoœci bibliotecznej Galerii. Pomys³odawc¹ jej utworzenia by³ ówczesny dyrektor Biblioteki
Grzegorz Chmielewski. W 1975 roku w nowo otwartym gmachu WiMBP znalaz³ siê
salon wystawowy. Rok póŸniej otwarto
w nim „Galeriê Pro Libris”. Celem Galerii
sta³a siê popularyzacja ilustracji ksi¹¿kowej
i szeroko rozumianej sztuki ksi¹¿ki, do czego ze
wzglêdu na miejsce by³a szczególnie predysponowana. Przez pierwsze piêæ lat odbywa³y
siê w niej cykliczne prezentacje twórczoœci
ilustratorskiej wybitnych polskich artystów.
Organizowanie wystaw sprzyja³o nawi¹zywaniu kontaktów, a posiadane œrodki finansowe
na zakup czêœci wystawianych prac. Dziêki
temu po kilku latach dzia³alnoœci zgromadzono
doœæ pokaŸn¹ kolekcjê. Umo¿liwi³a ona
stworzenie sta³ej ekspozycji, Galerii Polskiej
Ilustracji Ksi¹¿kowej XVI-XX w.
Zadbano w Galerii o przedstawienie historycznego rozwoju ilustracji ksi¹¿kowej, poprzez wyeksponowanie najstarszych polskich
starodruków z przyk³adami ilustracji drzeworytowych i miedziorytniczych, które Biblioteka
posiada³a w swoich zbiorach specjalnych.
Znalaz³y siê wiêc w Galerii „Statuty” J. £as-

kiego z drzeworytem prezentuj¹cym najstarszy
w dziejach Polski wizerunek sejmu polskiego,
„Chronica Polonorum” M. Miechowity z ilustracj¹ koronacji Boles³awa Chrobrego i „Biblia”
w t³umaczeniu J. Leopolity z przepiêknym
drzeworytem przedstawiaj¹cym stworzenie
œwiata. Ilustracje miedziorytnicze reprezentuje
m.in. twórczoœæ najwybitniejszego polskiego
rytownika wieku XVII Jeremiasza Falcka, na
przyk³adzie piêknego sztychu w „Gestrorum
populi poloni sub Henrico Valesio Polonorum” A. M. Fredry. Zaprezentowano te¿
XIX-wieczne ilustracje m.in. Jana Tysiewicza
do „Konrada Wallenroda” i Micha³a Elwiro
Androlliego do „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Styl ilustracji miêdzywojennej reprezentuj¹
oryginalne
drzeworyty
Stefana
Mro¿ewskiego do „Don Kichota” M. de
Cervantesa Saavedry i Edmunda Bart³omiejczyka do „Opowieœci o Janku Kominiarczyku
i o dymi¹cym piecyku króla Stasia” J. Ejsmonda.
Zasadnicz¹ czêœæ Galerii stanowi¹ jednak
oryginalne projekty ilustratorów wspó³czesnych, dzia³aj¹cych w przewa¿aj¹cej mierze po
II wojnie œwiatowej. Prezentowane prace
najwybitniejszych indywidualnoœci polskiej
powojennej ilustracji ksi¹¿kowej takich jak Jan
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Marcin Szancer, Józef Wilkoñ, Andrzej
Strumi³³o, Bo¿ena Truchanowska, Olga Siemaszko, Antoni Uniechowski i in. s¹ œwiadectwem wspania³ego okresu rozwoju tej dziedziny twórczoœci plastycznej.
Jeœli zapytamy przeciêtnego czytelnika
o znanych ilustratorów, pewnie nie us³yszymy
tych nazwisk. Jeœli zapytamy o ksi¹¿ki z dzieciñstwa, od¿yj¹ wspomnienia. Podobnie gdy
czytamy swoim pociechom lektury, które sami
kiedyœ czytaliœmy, stwierdzamy, ¿e pamiêtamy
te ilustracje doskonale, odnajdujemy tamten
nastrój i klimat. Kolejnym wydaniom ksi¹¿ek
i nowym pokoleniom czytelników towarzysz¹,
stoj¹cy w cieniu autora, ci wybitni polscy ilustratorzy.
Czytaj¹c biogramy tych artystów ³atwo
zauwa¿yæ, ¿e s¹ absolwentami najlepszych
uczelni artystycznych kraju, najczêœciej Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie i Krakowie, czêsto jeszcze przedwojennymi. Graficy,
malarze, ilustratorzy. Wychowani na ró¿norodnoœci grup twórczych Polski miêdzywojennej. Dyplomy uzyskiwali w pracowniach
Strzemiñskiego, Skoczylasa, Kulisiewicza,
Bart³omiejczyka, Pankiewicza, Marczyñskiego, Ostoi-Chrostowskiego, Noakowskiego
i.in. równie wybitnych.
Pokolenie tych twórców ujawni³o swój talent ju¿ w Polsce powojennej, wychowuj¹c
kolejnych artystów. Czasy socrealizmu, które
tak Ÿle odbi³y siê w sztuce polskiej nie
zaszkodzi³y ilustracji ksi¹¿kowej. J. Kêb³owski
w „Dziejach sztuki polskiej” podsumowuje to
nastêpuj¹co: „Ograniczony, zarówno w zakresie wizji jak i realizacji znalaz³ siê ówczesny
twórca w sytuacji niejako bez wyjœcia.
Wyjœcie to zreszt¹ czêœciowo znajdowa³, co
wyrazi³o siê w wielkim rozwoju twórczoœci
graficznej. Przebiega³a ona w trzech podstawowych kierunkach: rysunkowych reporta¿y
[...], nastêpnie ilustracji ksi¹¿kowej, gdzie
formu³a figuratywna wydawa³a siê najbardziej
uzasadniona, a równoczeœnie tekst dyktowa³
interpretacjê, przede wszystkim zaœ plakatu”. 1

O pokoleniu tych twórców mówi siê „polska
szko³a ilustracji ksi¹¿kowej”, podobnie jak
o „polskiej szkole plakatu”.
Sztuka ilustracji jest trudn¹ form¹ twórczoœci plastycznej, zw³aszcza ta dla dzieci.
W literaturze dla doros³ego czytelnika oprawa
graficzna jest tylko dope³nieniem, akompaniamentem plastycznym, w ksi¹¿ce dzieciêcej
pe³ni o wiele wa¿niejsz¹ rolê. Ilustrator jest tu
wspó³twórc¹ ksi¹¿ki. Jego zadanie jest tym
trudniejsze, ¿e musi pamiêtaæ o odbiorcy, jego
wieku, percepcji a przy tym stworzyæ „autentyczny produkt sztuki”, byæ poœrednikiem
miêdzy dzieckiem a œwiatem sztuki. Idealnym
stanem jest osi¹gniêcie konsensusu miêdzy
przetworzeniem rzeczywistoœci w oparciu o
osi¹gniêcia nowoczesnego malarstwa i grafiki,
a nie zapuszczaniem siê w czysto formalne,
abstrakcyjne poszukiwania, eksperymenty
estetyczne i warsztatowe, jak pisa³ I. Witz 2.
„Polskiej szkole ilustracji” siê to uda³o. Bohdan
Butenko, którego prace mo¿na obejrzeæ
w Galerii, na pytanie „Jak trzeba rysowaæ dla
dzieci?” odpowiedzia³: „Jak najlepiej siê potrafi.
A poza tym trzeba jeszcze coœ z siebie daæ.
Mo¿e to bêdzie za du¿o powiedziane ale trzeba umieæ „popchn¹æ”, ¿eby stworzyæ jak¹œ
zachêtê do fantazji, do w³asnego myœlenia i
wyobra¿enia danego tematu. Poniewa¿
rysowanie i ilustrowanie ³¹czy siê z wyborem.
Zawsze jest wybór z tekstu okreœlonego fragmentu” 3.
Pisz¹c o wspó³czesnej ilustracji trzeba zauwa¿yæ sprzyjaj¹ce warunki jakie towarzyszy³y
zjawisku „polskiej szko³y...” . By³ to czas du¿ej
aktywnoœci œrodowiska ilustratorów. Brano
udzia³ we wszystkich wystawach, targach,
w kraju i za granic¹. Warto wspomnieæ o wielokrotnych wystawach w warszawskiej „Zachêcie”, tak indywidualnych jak i zbiorowych.
Polscy ilustratorzy stale byli obecni na biennale ilustracji do ksi¹¿ek dla dzieci w Bratys³awie, czy na targach w Lipsku i Bolonii.
Polskie ilustracje otrzymywa³y medale,
nagrody, Polacy zasiadali w jury miêdzynaro-

1 J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987, s. 206.
2 Grafika w książkach „Naszej Księgarni”, Warszawa 1964, s. VII.
3 Wywiad z Bohdanem Butenko, dostępny: http://www.tvp.pl/pegaz/Strony/_57/57_3Wliteratura.html.

118

[11.10.2005].

dowych konkursów. Polskie wydawnictwa zatrudnia³y dobrych plastyków, wielu by³o
sta³ymi wspó³pracownikami „Naszej Ksiêgarni”, Œwierszczyka” „Misia” czy „Przekroju”
i „Szpilek” Wszystko to z³o¿y³o siê na sukces
polskiej ilustracji.
W Galerii Polskiej Ilustracji Ksi¹¿kowej
prezentowali swój dorobek najwybitniejsi ilustratorzy. Pierwsz¹ wystawê poœwiêcono
Józefowi Wilkoniowi. Ten œwiatowej s³awy
artysta opracowa³ graficznie ponad 100
ksi¹¿ek polskich i obcych. Bardziej znany
chyba za granic¹ ni¿ w Polsce o czym mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e Japoñczycy zamierzaj¹
wznieœæ muzeum przeznaczone na sta³¹
ekspozycjê jego prac. Nale¿y do pokolenia,
którego nowatorskie prace kszta³towa³y
charakter polskiej ilustracji ksi¹¿kowej. Na
pytanie: Jak powstaje ilustracja? – odpowiada:
„Najpierw trzeba wiedzieæ jak wygl¹da to
wszystko co chce siê namalowaæ: cz³owiek,
ryba, ptak, liœæ czy zwierzê. PóŸniej wiedzieæ
jak siê porusza, wszystko co biega, pe³za,
p³ywa i lata. Dla wielu jest to koniec edukacji.
Niektórzy id¹ jednak dalej, potrafi¹
namalowaæ smutek i radoœæ, strach i odwagê.
Tylko nielicznym udaje siê namalowaæ sen,
ciszê, a nawet zapach i smak owoców. Je¿eli
siê to wszystko umie, trzeba na koñcu
wiedzieæ co robiæ, ¿eby tekst i ilustracja
uzupe³nia³y siê wzajemnie, ¿eby w ksi¹¿ce
ros³o napiêcie jak w teatrze i wszystko by³o w
swoim czasie i w dobrych proporcjach” 4.
W zbiorach Biblioteki jest 11 prac tego artysty,
w tym 3 ilustracje do „Pana Tadeusza”, za
które zdoby³ I nagrodê w 1965 r. w konkursie
na ilustracje do tej ksi¹¿ki.
W 1977 roku, rok po œmierci Antoniego
Uniechowskiego, odby³a siê wystawa jego
prac. Debiutowa³ jeszcze przed wojn¹ ale
dopiero rysunki dla „Przekroju” zyska³y mu

szerokie uznanie. Rysowa³ tuszem, niekiedy
lawowa³, bywa³o ¿e czarn¹ kaw¹, jak wspomina córka Krystyna 5. Jego rysunki s¹ niezwykle oryginalne i rozpoznawalne, „kresk¹
tworzy³ na papierze postaci i sceny pe³ne niezliczonych szczegó³ów „opowiadaj¹c” niejednokrotnie o wydarzeniach i sytuacjach wiêcej
ni¿ najdok³adniejszy opis”6. Franciszek Starowieyski o Uniechowskim pisze: „Mogê
ogl¹daæ jego rysunki bez koñca. Zawsze coœ
w nich odkryjê – jakiœ epokowy wynalazek –
jak pokazaæ profil, fa³dê, oko...”. 7 Artysta by³
tak¿e autorem kilku znakomitych scenografii
a „sugestywnoœæ przedstawianych projektów
by³a tak wielka, ¿e aktorzy niejednokrotnie
przybierali pozy i gesty podpatrzone na
rysunkach” 8. Ilustrowa³ przede wszystkim literaturê klasyczn¹ polsk¹ i obc¹: Mickiewicza,
Prusa, Tuwima, Woltera, Hugo, To³stoja.
Biblioteka naby³a kilkanaœcie rysunków tego
oryginalnego twórcy m.in. do ksi¹¿ek „Rêkopis
znaleziony w Saragossie” J. Potockiego,
„Pami¹tki Soplicy” H. Rzewuskiego, „Historie
i historyjki” T. Rojka.
O ludziach takich jak Andrzej Strumi³³o
mówi siê „cz³owiek renesansu”. Malarz,
grafik, poeta, pisarz, fotograf, hodowca koni.
Uczeñ W³adys³awa Strzemiñskiego, „artysta
pogranicza ¿ywio³ów, tych ukrytych w naturze
i tych drzemi¹cych w cz³owieku” 9
O swojej twórczoœci mówi: „Zawsze czu³em siê zobowi¹zany do szacunku wobec poetyki autora, epoki, geografii. Bli¿szy by³em
pastiszu ni¿ interpretacji egocentrycznej...” 10
To zapewne stoi u podstaw plastycznej
ró¿norodnoœci artysty. Biblioteka zakupi³a
m.in. jego ilustracje do „Ogniska w d¿ungli”
W. ¯ukrowskiego i „Napowietrznej wioski”
J. Verne’a.
W roku 1980 zaprezentowano twórczoœæ
Antoniego Boratyñskiego. By³a to pierwsza

4 „Bestiariusz Wilkonia” Wystawa prac Józefa Wilkonia , dostępny: http://www.zamek.poznan.pl/archiwum/78%2004/profil%2001.htm.
5 K. Uniechowska, Antoni Uniechowski, czyli Magiczne widzenie świata, Warszawa 1993, s. 225.
6 Galeria Antoniego Uniechowskiego, dostępny: http://www.sponsoring.pl/uniechowski [11.10.2005]
7 K. Uniechowska, s. 5.
8 Galeria Antoniego Uniechowskiego, dostępny: http://www.sponsoring.pl/uniechowski [11.10.2005].
9 Strumiłło – pogranicze żywiołów, dostępny: http://www.pogranicze.sejny.pl/archiwum/papuciarnia/strumillo.html
[11.10.2005].
10 Za: G. Chmielewski, Andrzej Strumiłło, Zielona Góra 1978, s. [3].
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krajowa wystawa tego artysty, grafika
i malarza, o którym G. Chmielewski pisze:
„W kompozycji wyobra¿eñ figuralno-plastycznych nawi¹zuje artysta w sposób w pe³ni
oryginalny i twórczy do najlepszych osi¹gniêæ
polskiej i europejskiej sztuki. Operuje zarówno
stylizacj¹ p³aszczyznow¹ jak i kubistyczn¹,
niekiedy nawi¹zuje wprost do twórczoœci
koryfeuszy polskiego malarstwa, czego
piêknym przyk³adem jest ilustracja do „Starej
kuŸni” I. Sikiryckiego, bêd¹ca patiszem
s³ynnego obrazu Tadeusza Makowskiego”. 11
Na uwagê zas³uguje ciekawa kolorystyka ilustracji Boratyñskiego, jak choæby w projekcie
ok³adki do „Miedzianej lampy” K. Dobkiewiczowej, bêd¹cym w posiadaniu WiMBP.
Wystawia³y swoje prace w Galerii tak¿e
wspania³e, polskie ilustratorki: Bo¿ena Truchanowska, Maja Berezowska, Zofia Fija³kowska, Olga Siemaszko, Maria Or³owskaGabryœ, Maria Mackiewicz-Adamus. Zofia
Fija³kowska znana ze swoich piêknych drzeworytów krajobrazowych oraz ilustracji do
„Bajki o rybaku i rybce” A. Puszkina czy „Na
jagody” M. Konopnickiej. Olga Siemaszko,
podobnie jak Fija³kowska wykszta³cona u
s³ynnych grafików, z charakterystycznym dla
swojej twórczoœci mocnym konturem i rysunkiem. Maria Mackiewicz, która szczególnie upodoba³a sobie dzieci najm³odsze.
Wspaniale uda³o siê jej wczuæ w œwiat
dzieciêcej wyobraŸni. „Kreuje œwiat dzieciêcej
baœni, w którym obowi¹zuj¹ inne [...] prawa i
proporcje rzeczy: ptaki s¹ wiêksze od ludzi, a
owady jak samoloty unosz¹ w powietrze
dzieci”. 12 Podobnie twórczoœæ Marii Or³owskiej-Gabryœ nie zaskakuje nowatorskimi
rozwi¹zaniami, przez co jest zrozumia³a dla
ka¿dego widza. Jej ilustracje s¹ zwyczajnie
piêkne, i te w pastelowych kolorach, zró¿nicowanych walorowo, jak i czarno-bia³e wykonane piórkiem.
Na wyj¹tkowe potraktowanie zas³uguje
Jan Marcin Szancer i jego styl, który okreœli³a

Joanna Olech: „Œmia³a kompozycja, (nierzadko
z ptasiej lub ¿abiej perspektywy, co jest niezwykle trudn¹ sztuczk¹ ilustratorsk¹), kolorystyka (z przewag¹ br¹zów) i smuk³e sylwetki bohaterów (d³ugonodzy ch³opcy i szczup³e
wielkookie dziewczyny)”. 13 Szancerowscy
ch³opcy chêtnie nosz¹ maciejówkê, przykrótkie, w¹skie spodnie w kratkê lub pr¹¿ki,
sznurowane trzewiki. Królowe podró¿uj¹ karocami wartymi swojej nazwy a krasnoludki
maj¹ prawdziwie „ludzk¹” twarz. Widaæ
w jego ilustracjach znajomoœæ historii, obyczajów, kultury. Wielu czytelników nie wyobra¿a
sobie „Pana Kleksa”, „Sierotki Marysi” czy
„Baœni” Andersena z innymi ni¿ Szancerowe
ilustracjami. Projekty do ksi¹¿ki „O Janku, co
psom szy³ buty” J. S³owackigo i „Z³otej dzidy
Boles³awa” znajduj¹ siê w posiadaniu
Biblioteki (ponad 50 ilustracji).
Kto nie pamiêta misia Uszatka? Stworzy³
go Zbigniew Rychlicki w 1957 r. dla potrzeb
czasopisma „Miœ”. Potem Uszatek zawêdrowa³ do ksi¹¿ek Cz. Janczarskiego, a w 1975 r.
do filmu animowanego, gdzie misiowi u¿yczy³
g³osu wspania³y Mieczys³aw Czechowicz.
Dzieciom ³atwo siê by³o identyfikowaæ
u Uszatkiem, bo przypomina³ z jednej strony
pluszow¹ zabawkê, a z drugiej by³ powa¿nym
partnerem z podwórka i przedszkola. Na
dodatek okaza³ siê na wskroœ wspó³czesny, w
zachowaniu, jêzyku i zw³aszcza w ubiorze, o
co zawsze dba³ pedantycznie Czes³aw
Rychlicki 14 Ilustracje do „Nowych przygód
Misia Uszatka”, „Doroty i Oza znowu razem”
F. Bauma czy „O królu Arturze i Rycerzach
Okr¹g³ego Sto³u” R. L. Greena mo¿na obejrzeæ w Galerii.
Wyeksponowane s¹ tam te¿ ilustacje
Janusza Stanny’ego do „Przygód Sindbada
¯eglarza” B. Leœmiana i „Kobiety ze szczurem”
do ksi¹¿ki M. Nowakowskiego „Ksi¹¿ê nocy”
oraz kolorowe rysunki Jerzego Flisaka do
„Przygód je¿a spod miasta Zgierza” W. Chotomskiej i „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

11 G. Chmielewski, Antoni Boratyński, Zielona Góra 1980, s. [3]
12 G. Chmielewski, Maria Mackiewicz-Adamus, Zielona Góra 1987, s. [4].
13 J. Olech, Król ilustratorów, Tygodnik Powszechny 2002 nr 50 s. 21
14 Miś Uszatek, dostępny: http//www.encyklopedia.servis.pl/woki/mi%c5%9B_Uszatek [11.10.2005]
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M. Konopnickiej. W zbiorach WiMBP s¹ te¿
projekty ilustracji autorstwa Stanis³awa
Jakubowskiego, Emilii i Wojciecha Freudenreichów, El¿biety Krygowskiej-Butlewskiej
i Gra¿yny Michalak-Bazylewicz.
Biblioteka gromadzi tak¿e regionaln¹ twórczoœæ plastyków lubuskich, prace m.in.
Andrzeja Gordona („Dekameron”, „Ksiêga
urwisów”, „Miko³aj z Fromborka”), Stanis³awa
Antosza („Z³oty potok”), Jolanty Zdrzalik
(„Legendy Ziemi Zb¹szyñskiej”), Agaty
Buchalik-Drzyzgi („PrzyjaŸñ drzewa do
cz³owieka”).
Po latach zastoju i postdisneyowskiej stylistyki obserwuje siê od pewnego czasu o¿ywienie na rynku polskiej ilustracji ksi¹¿kowej.
Przegl¹d „Wspó³czesna Polska Sztuka Ksi¹¿ki”
czy konkurs „Pro Bolonia”, nawi¹zuj¹cy do
Targów Ksi¹¿ki Dzieciêcej w Bolonii a zainicjowany przez œrodowisko ilustratorów
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków s¹ tego
przejawem. ZPAP wyda³ tak¿e w 2003 r.
piêkny „Almanach: polscy ilustratorzy dla
dzieci 1990-2002”, który wype³ni³ lukê w
publikacjach na ten temat. Du¿ym sukcesem
by³o uczestnictwo Polski w jubileuszowych

40. Targach Ksi¹¿ki Dzieciêcej w Bolonii
w 2003 r., gdzie Polska by³a goœciem honorowym. Nasz kraj promowa³a wystawa ilustracji ksi¹¿kowej ostatnich 12 lat. Odby³o siê
tak¿e seminarium „Ilustracja polska rozwa¿na, czy romantyczna?” oraz benefis
Józefa Wilkonia, który sta³ siê wydarzeniem
targów. Coraz czêœciej problematyka ilustracji
ksi¹¿kowej trafia tak¿e do referatów konferencji czego przyk³adem s¹ referaty, Alicji
Baluch „Nurty wspó³czesnej ilustracji
ksi¹¿kowej” czy „Nurty i style w edytorstwie
ksi¹¿ki dzieciêcej” Micha³a Zaj¹ca, wyg³oszone na konferencji „Wzorce kultury masowej i paradygmaty literatury wysokiej
we wspó³czesnej ksi¹¿ce dla dzieci i m³odzie¿y” w Uniwersytecie Warszawskim,
w dniach 17-18 paŸdziernika br. Nowe czasy
wymagaj¹ „nowych” ksi¹¿ek, zw³aszcza tych
dla dzieci, które teraz bardziej czytaj¹
ogl¹daj¹c. Taka ksi¹¿ka ma byæ stymuluj¹cym
wyobraŸniê konceptem, ide¹, jak pisze Joanna
Olech w artykule „Targi wyobraŸni”. 15 To
stwarza nowe wyzwania dla ilustratorów i s¹
wszelkie przes³anki, ¿e nasi ilustratorzy temu
podo³aj¹.

15 J. Olech, Targi wyobraźni, Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 17
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W³adys³aw Klêpka

Poetycka dusza pogrywa z Janusza
gdy opus za d³ugi sp³aca miejska tusza.
Bo literatura
patrzy w stronê która,
da siê tak przerobiæ jak sonet z kontusza.
***
W bia³ej koszuli wypisa³ Czes³aw wierszem:
Wszystko tu jeszcze ma pojêcie szersze.
W okolicy s³oñca
Zawada bez koñca.
Na Zielonym bruku le¿¹ myœli pierwsze.
***
Worek dziwnych treœci dziœ Jolantê gniecie,
tu wszystko siê zmieœci, a jeszcze nie wiecie
jak ¿yj¹ poeci.
Ju¿ ona wam zleci,
kiedy to przeleci z czarami po œwiecie.
***
Zygmunta dzwon zabije, gdy stworzy arcydzie³³o,
czas historii wymieni - ju¿ w okowy go wziê³³o
górnolotne s³owo
i czyst¹ wyborow¹
ciêgiem poleruje, ¿eby siê nadê³³o.
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W³adys³aw Klêpka

Pewien redaktor skrzy¿owa³ siê z pismem
I choæ mu obce s¹ nauki œcis³e
- sedno krytyki
wzi¹³ z praw fizyki.
I rzuca myœli za Odrê i Wis³ê.
***
Znany Alfred z gazety robi bite kotlety,
ale za to naczelny nie da grosza - niestety.
Nobel te¿ go omin¹³,
raptem ciemny krymina³
grozi, ¿e siê ujawni bez „zielonych”podniety.
***
Pisze Jan aforyzmy, a tu fraszka le¿y,
Gdyby groszy tak parê, przecie¿ siê nale¿y
Ko³o Fortuny.
St¹d podmiejskie kuny
Rozbiera po kolei wœród puchowych pierzyn.
***
Poszed³ £ado za wierszem pomiêdzy haiku,
A tu g¹szcz nieprzebrany i ptasz¹t bez liku.
Jak wieœæ gminna niesie
W³adek ci¹gle w lesie,
a udaje koguta na grzêdzie w kurniku.
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Szlachcianka w ¿yciu spo³ecznym
ksiêstwa g³ogowskiego
epoki wczesnonowo¿ytnej (XVI-XVIII)
Jaros³aw Kuczer

W okresie wczesnonowo¿ytnym (XVIXVIII w.) na Œl¹sku, podobnie jak to mia³o
miejsce w innych prowincjach Europy
Œrodkowej, miejsce kobiety wyznacza³y horyzonty ówczesnego modelu spo³ecznego
i przypisywany mu wówczas kanon ról. W
odniesieniu do osób wysoko urodzonych
u¿ywano
raczej
okreœlenia
„dama”,
„bia³og³owa”, „niewiasta”, „pani”, gdy¿
okreœlenie „kobieta” uwa¿ane by³o za
obel¿ywe. Osobliwy pogl¹d na osobê kobiety,
w³aœciwy dla epoki a wynikaj¹cy z
okreœlonego kanonu ról spo³eczeñstwa wczesnonowo¿ytnego, podtrzymywali nawet
najwiêksi pisarze spo³eczni. Kobieta by³a
mê¿czyŸnie podporz¹dkowana g³ównie pod
wzglêdem prawnym. Bezpoœrednio w ksiêstwie g³ogowskim wskazywa³a na to mêska
reprezentacja w³aœcicielek ziemskich na
obradach sejmiku ziemskiego, dysponowanie
przez mê¿ów maj¹tkami ziemskimi i
ograniczenia praw kobiety w tym wzglêdzie,
przejmowanie w zarz¹d dóbr poœlubionej
wdowy, czy wreszcie nakaz mêskiego
uwierzytelnienia dokumentów wystawianych
przez kobiety. Ponadto kobiety nie cieszy³y siê
równym statusem edukacyjnym, nie bra³y
udzia³u w podró¿ach zagranicznych, stypendiach fundowanych dla szlachty i mieszczañstwa. Ich rolê w rodzinie okreœla³a wiêc
szlachecka struktura organizacji rodowej, w
której jako nie posiadaj¹ca pe³ni praw, oddana
zosta³a pod kuratelê mê¿czyzny.
Drogê do wyrobienia sobie pozycji w rodzinie i poza ni¹ szlachcianka zdobywa³a przez
wejœcie w zwi¹zek ma³¿eñski. Dopiero wówczas staj¹c siê osob¹ bêd¹c¹ w stanie sprostaæ
nak³adanym na kobiety obowi¹zkom, zyski-
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wa³a w oczach lokalnej spo³ecznoœci. Analiza
materia³u genealogicznego w odniesieniu do
ksiêstwa g³ogowskiego zwraca uwagê na
pewien regularny rys modelu kojarzenia
ma³¿eñstw. Mianowicie przysz³a ¿ona
pochodzi³a zazwyczaj z rodziny, z któr¹ szlachcica ³¹czy³y bli¿sze lub dalsze stosunki, choæ
nie zawsze musia³a byæ to nawet œl¹zaczka.
Szlachta g³ogowska utrzymywa³a przecie¿
liczne kontakty ze szlacht¹ brandenbursk¹, czy
wielkopolsk¹. Kobiety dowolnie przyjmowa³y
nazwisko mê¿a, b¹dŸ wystêpowa³y pod
swoim nazwiskiem panieñskim. Nazwiska
szlachty g³ogowskiej by³y nazwiskami
odmiejscowymi (predykat) maj¹cymi na celu
okreœlenie przynale¿noœci oœrodka, z której
wywodzi³a siê dana osoba. St¹d przydawki
„von”, czy rzadziej „de” poprzedzaj¹ce nazwê
miejscowoœci z której wywodzi³ siê ród.
W przypadku posiadania nowej siedziby
rodowej w ksiêstwie g³ogowskim dopuszczalny by³ te¿ zwrot „von… und zu…”. Czêsto
stosowano te¿ formy opisowe, np. Elisabeth
Brausin z domu Kalckreuthin, pani na
Romanówku w weichbildzie œwiebodziñskim.
Podane w pracy Ÿród³a sugeruj¹, i¿
niezwykle czêstymi by³y powtórne zam¹¿pójœcia wdów oraz fakt skrupulatnego przestrzegania zasady kojarzenia par w obrêbie konkretnych grup stanowych. Szlachcianki z ni¿szej
szlachty wydawane by³y za szlachciców, hrabiowie ¿enili siê raczej z hrabiankami, a baronowie z córkami z rodów baronowskich.
Pojawienie siê po raz pierwszy szlachty
wy¿szej w dokumentach po 1499 r. oddaj¹
zachowane przez A. Gryphiusa przywileje
ksiêstwa g³ogowskiego. Jej liczba sukcesywnie
ros³a, a w 1718 r. stanowi³a ju¿ 16% ogó³u

szlacheckich posesjonatów ksiêstwa. Spis posesjonatów z tego roku podaj¹c 34. przedstawicieli szlachty z tytu³em, wspomina o czterech kobietach. Tytu³y te mog³y wiêc nosiæ
i kobiety. ¯ony baronów wystêpowa³y jako
Freifrau, a ich córki - Freiin, ¿ony i córki hrabiów nosi³y tytu³ comtessa lub Gräfin.
Dziêki zaprezentowanym przez T. £adogórskiego tablicom demograficznym jesteœmy
w stanie podaæ dok³adn¹ liczbê ogó³u szlachcianek w ksiêstwie g³ogowskim z 1787 r.
Wed³ug nich wieœ g³ogowsk¹ zamieszkiwa³o
112 kobiet tego stanu. Mo¿liwe, ¿e niektóre
z nich by³y w³aœcicielkami dóbr ziemskich.
W powiecie (Kreis) g³ogowskim przebywa³o
wówczas 41 szlachcianek, w ko¿uchowskim
20, w górowskim 19, w œwiebodziñskim 13,
w zielonogórskim 11, w szprotawskim 8.
Dodajmy, i¿ ten sam spis mówi o 111.
mê¿czyznach. Liczba synów i córek rozk³ada³a
siê podobnie w stosunku 97 do 99.
Wymienione w tablicach córki mog³y byæ ju¿
doros³ymi pannami, jednak dopiero mê¿atka
wpisywana by³a miêdzy kobiety. W miastach
przebywa³o w tym czasie 100 szlachcianek
i 169 szlachciców, 74 córki i 50 synów
szlacheckich. W Bytomiu Odrzañskim mieszka³y 3 z nich, w Ko¿uchowie 10, w G³ogowie
37, w Zielonej Górze 5, w Nowej Soli 4,
w Polkowicach 8, w S³awie 1, w Œwiebodzinie 2, w Szprotawie 10, w Otyniu 1,
w Górze 9, w Chobieni 5 i w Czernej 3. Spis
nie zarejestrowa³ szlachcianek w prywatnych
Nowym Miasteczku i Przemkowie. Kobiety
stanowi³y wiêc jedn¹ czwart¹ ludnoœci wsi
(25,5%) i miast (25,4%). Jeœli ich grupa na
wsi nawet przewy¿sza³a sw¹ liczb¹ grupê
zamieszkuj¹cych j¹ mê¿czyzn, to w miastach
ustêpowa³a im iloœciowo. Jednak odwrócenie
stosunków w mieœcie w mo¿liwie nied³ugim
czasie sugerowa³aby przewaga córek nad synami szlacheckimi.
Sytuacja prawna kobiet zaczê³a ulegaæ zmianie na przestrzeni XIV i XV w. Widoczna
sta³a siê w³adza mê¿a nad ¿on¹ i ograniczenia
praw dziedzicznych tych ostatnich, jednak
zadomowienie siê w przepisach lennych norm
Zwierciad³a Saskiego, a tak¿e udostêpnienia
kobiecie praw do dziedziczenia na podstawie

tzw. Landrecht (prawo ziemskie) - obok
osiad³ych w ksiêstwie agnatów, wzmacnia³o
de facto jej pozycjê. Czyni³y to te¿ poszczególne, sukcesywnie nadawane szlachcie
przywileje, tym bardziej, ¿e w przypadku
przed³u¿aj¹cych siê sporów testamentarycznych w mocy dokonywania sekwestru maj¹tku by³a Kamera Królewska (Königliche
Kammer) - do czego starano siê nie dopuœciæ.
Ogó³ szlachty dokonuj¹c potwierdzeñ w³asnoœciowych wynikaj¹cych z prawa dziedziczenia
powo³ywa³ siê w istocie na przywilej
Zygmunta Jagielloñczyka z 1505 r. oraz przywilej tzw. „proximi Agnati” wydany przez
W³adys³awa Jagielloñczyka w 1508 r.
I w³aœnie w 1508 r. król potwierdzi³ dziedzicznoœæ alodiów ksiêstwa g³ogowskiego wzglêdem synów, braci i bratanków, a tak¿e innych
krewnych zmar³ego p³ci mêskiej, a w przypadku zejœcia mêskich spadkobierców, kobiety,
córki, b¹dŸ siostry zmar³ego uprawnione by³y
równie¿ do dziedziczenia po³owy schedy. Jak
czytamy z odpisu przywileju z 1508 r.
przys³ugiwa³ on „rycerstwu i manom oraz ich
braciom i dzieciom braci oraz najbli¿szym
przyjacio³om ca³ego ksiêstwa g³ogowskiego
(…) po wieczne czasy”. W ten sposób w posiadanie maj¹tku Zabór pod Zielon¹ Gór¹
wesz³a przyk³adowo dziedziczka Anna Maria
von Montany z domu von Dyhern. W 1681 r.
czytamy o Barbarze von Dohna, baronowej na
Domaniowicach, w 1693 r. baronowej
Barbarze Helenie von Maltzan wystêpuj¹cej
na tych samych dobrach. Spisy posesjonatów
szlacheckich z lat 1671, 1681, 1718 i 1727
podaj¹ nisk¹ liczbê w³aœcicielek ziemskich.
Przyk³adowo wykaz z 1718 r. mówi o czterech
z nich - jako w³aœcicielkê ziemsk¹ podaje
Augustê Charlottê von Redern, katoliczkê na
Leutbach w weichbildzie g³ogowskim, dalej
wspomina katoliczkê Mariê Elisabeth
baronowa Leschcourault na Bartodziejach,
luterankê Charlottê Elisabeth Hedwig von
Seydlitz na Räschen w weichbildzie
górowskim, luterankê Dorotheê Elisabeth von
Troschke na Ojerzycach w weichbildzie
œwiebodziñskim. Ze znaczniejszych wymieñmy jeszcze ¿onê Ludwika von Dünnewald,
w³aœciciela podzielonogórskiego Zaboru,
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Amaliê Eleonorê, hrabinê von Dünnewald,
urodzon¹ hrabinê von Callenberg. S³yszymy
te¿ o wp³ywowej postaci Ernesty Catheriny
hrabiny von Herberstein, z domu hrabiny von
Lannoy, ¿ony starosty ksiêstwa g³ogowskiego
w latach 1671-1686, hrabiego Bernharda von
Herberstein.
W posiadanie gruntów na prawie rycerskim kobiety wchodzi³y niejednokrotnie za
spraw¹ przejmowania opieki nad pupilami czyli synami niedosz³ymi do wieku sprawnego
- osobiœcie pozostaj¹c w ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. W ich imieniu, jak
i w imieniu kobiet wystêpowa³a zazwyczaj
dalsza rodzina, b¹dŸ posesjonaci z s¹siedztwa,
zwani pe³nomocnikami. Zazwyczaj to dzieci
zmar³ego ojca - pe³noletni synowie decydowali o losach matki. W uk³adzie z 1556 r.,
synowie Georga von Schönaich: Hans,
Sebastian, Fabian i Brandamus zobowi¹zali siê
do zadbania o losy matki, Kathariny von
Gladiß (G³adyszówny) i wyp³acenia jej 1000
dukatów wêgierskich oraz pozostawienia jej
do¿ywotniego zabezpieczenia w pod¿agañskim
maj¹tku Stara Kopernia. Podobnie zreszt¹ jak
prawo ziemskie Rzeczypospolitej, Czech, tak i
prawo wewn¹trzœl¹skie uznawa³o, i¿ w przypadku braku mê¿a, kobieta winna by³a wyznaczyæ sobie opiekuna prawnego, wskazuje na
znaczn¹ maskulinizacjê ¿ycia publicznego.
Dziêki posiadaniu dóbr ziemskich kobiety
jedynie hipotetycznie wchodzi³y w sk³ad
Landschaft - szlachty ziemiañstwa. W rzeczywistoœci prawa do udzia³u w obradach sejmiku
ziemskiego by³y dla nich niedostêpne i podczas takich obrad reprezentowane by³y przez
mê¿czyzn. Nie spotykamy te¿ innych œladów
udzia³u szlachcianek w ¿yciu politycznym
ksiêstwa g³ogowskiego.
Z rzadka kobiety odgrywa³y pewn¹ rolê w
administrowaniu maj¹tkiem. Z ca³¹ pewnoœci¹ wynika³o to z przydzielonej im funkcji
opieki nad gospodarstwem domowym i
dba³oœci o ognisko domowe. Zw³aszcza w
okresie wojny trzydziestoletniej, która
przynios³a zaanga¿owanie mê¿czyzn w
sprawy do tej pory nieobecne w ksiêstwie,
kobieta zmuszona zosta³a do samodzielnego
borykania siê z przeciwnoœciami losu i praw-
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dopodobnie wówczas to wytworzy³ siê typ
szlachcianki energicznej, która samodzielnie
prowadzi³a sprawy familii.
Nie wiemy na jak¹ skalê kobiety - podobnie jak to mia³o miejsce na wsi - samodzielnie
dzier¿y³y parcele miejskie. Dysponujemy jedn¹
tylko informacj¹ dotycz¹c¹ takiej mo¿liwoœci
w ksiêstwie g³ogowskim. Rzecz odnosi siê do
jurydyki
Tschammerhofu,
po³o¿onego
w G³ogowie kompleksu zabudowañ. Wiemy,
¿e w pierwszej po³owie XVIII w. w jego posiadanie wesz³a hrabina von Kotullinska, ¿ona
starosty ksiêstwa g³ogowskiego, Franza Karla
von Kottulinskiego (1726-1740). By³a to
intratna parcela, której posiadanie cieszy³o siê
tym wiêksz¹ estym¹, ¿e zwi¹zane z ni¹ by³o
tzw. Asilrecht, analogiczne posiad³oœciom
ksi¹¿êcym. Do Tschammerhofu przypisano
wiêc niezale¿noœæ s¹downicz¹, prawo do
u¿ywania dowolnych dróg i przejazdów oraz
wolnoœæ podatkow¹. Jego wczeœniejszymi
w³aœcicielami by³y tak znakomite rodziny jak
Tschammerowie, Rechenbergowie, Szyd³owieccy, Mutschelnitzowie.
Innego rodzaju dzier¿aw¹ miejsk¹,
pozostaj¹c¹ okresowo w rêkach szlachcianek,
by³y dobra zastawne (Pfandschillingsgütter) i
lenna zamkowe (Burglehen), na które sk³ada³y
siê ksi¹¿êce czêœci miast królewskich, bêd¹ce
de facto dawnym dobrem ksi¹¿êcym.
Przyk³adowo zastawy szprotawski i polkowicki w latach 1549-1554 posiada³y córki
zmar³ego starosty ksiêstwa g³ogowskiego,
Hieronima von Biberstein, Anna i Barbara.
W ich imieniu do 1554 r. zarz¹dzali nim bracia Johann i Christian von Lobkowitz. W historii obu Pfandschillingów zapisa³a siê te¿
Katharina von Schönaich, z domu von
Glaubitz, która po œmierci Hansa w 1558 r.
stanowi³a samodzielne rz¹dy w obu miastach,
jako opiekunka syna Johanna Georga. Okres
jej zarz¹du wype³nia³y w³aœciwe tej epoce
spory z rad¹ miejsk¹ o wolny wybór jej
cz³onków i ograniczenie ekonomicznych
uprawnieñ dzier¿awców. Mimo to opiekunami prawnymi obojga pozostawali starosta
ksiêstwa ¿agañskiego, w³aœciciel maj¹tku
Bytom-Siedlisko, Fabian von Schönaich,
W³adys³aw von Gladiß (G³adysz) oraz

Brandamus von Zedlitz. O w³adzy Kathariny
w regionie œwiadczy³ fakt, i¿ jej syn - dawno
osi¹gn¹wszy wiek sprawny, nie zosta³ przez
ni¹ dopuszczony do zarz¹du. Sta³o siê tak
dopiero po œmierci matki w 1581 r. Katharina
rozci¹ga³a wiêc swe posiadanie na wp³ywy z
s¹downictwa i dóbr ziemskich w dzier¿onych
dobrach królewskich w weichbildzie
ko¿uchowskim, szprotawskim, górowskim,
polkowickim oraz we wsiach Gaworzyce,
Borków, Zabornia, Bia³o³êka, Piotrowice w
g³ogowskim i Piotrowicach. Posiada³a te¿
prawo do korzystania z m³ynów i pastwisk
miejskich.
Podobnie rzecz siê mia³a ze œwiebodziñskim lennem zamkowym, gdzie pod kuratel¹ kobiet pozostawali m³odociani pupile
i one administrowa³y ca³oœci¹ dóbr spadkobiercy. Tak by³o wiêc w rodzinie von
Knobelsdorff, która dzier¿y³a lenno zamkowe
w Œwiebodzinie w latach 1540-1675. Jego
wartoœæ szacowana by³a w 1602 r. na niebagatelne 24 000 Rtl. Po œmierci Maximiliana
von Knobelsdorffa w 1609 r., lenno objê³a
wdowa po nim, Ewa von Bornstädt, w imieniu niepe³noletniego Johanna Georga, co bez
zw³oki potwierdzi³ cesarz Maciej I. Za jego
zgod¹ zarz¹dza³a zamkiem do 1614 r., a wiêc
przez 5 lat. Podobnie po œmierci Johanna
Georga w 1637 r., to jego ¿ona, Marianna
von Löben, na 10 lat mia³a zaopiekowaæ siê
maj¹tkiem syna Caspara (samodzielnie rz¹dy
obj¹³ w 1647 r.). Przytoczone przyk³ady
œwiadcz¹, i¿ mimo prawnych ograniczeñ kobiety potrafi³y wywalczyæ sobie pozycjê
znacznie wybiegaj¹c¹ poza ogólnie przyjête
kanony.
Szlachcianki staæ by³o te¿ na ostre przeciwstawienie siê prawu ziemskiemu. Niewiasty
bra³y udzia³ nie tylko w sporach ale i czynnie
wystêpowa³y podczas zajazdów zbrojnych.
Tak zwane ówczesnie hic mulier, „daj¹ce siê
we znaki s¹siadom i w³asnym mê¿om”,
doprowadzi³y nawet do otwartego zajazdu
i rozpêtania tzw. Primkauer Amazonen-Krieg.
„Przemkowska wojna amazonek” prowadzona
by³a o rozleg³y kompleks dóbr przemkowskich
przez ca³y 1631 r. Stronami w tym
pocz¹tkowo zwyczajnym sporze spadkowym

by³y wdowa po zmar³ym ostatnim
Rechenbergu
przemkowskim,
baronie
Johannie Wolfgangu, wraz z teœciow¹ (zwane
amazonkami z Przemkowa) z jednej strony, a
mêskimi spadkobiercami z innych linii tego
rodu z drugiej. Praw wdowy nie uznawa³ jednak cesarz, który ju¿ w 1631 r. wymusi³ na
Rechenbergu sprzeda¿ maj¹tku Kliczków
baronowi von Schellendorf, a w 1632 r. oficjalnie przekaza³ lenno przemkowskie komendantowi Leonowi Cropello di Medices.
Poniewa¿ rozwi¹zanie sporu wydawa³o siê
niemo¿liwym, adwersarze siêgnêli po broñ.
Amazonki d³ugo broni³y siê na przemkowskim zamku, a spór zamknê³a dopiero
zbrojna interwencja Urzêdu Zwierzchniego
(Oberamt) we Wroc³awiu i zdobycie zamku
si³¹.
Prowadzenie maj¹tku oznacza³o niekiedy
podejmowanie szeregu decyzji finansowych,
podczas których realizacji szlachcianka stawa³a
siê niejednokrotnie daleko bardziej aktywna
ni¿ jej m¹¿. Przyk³adowo w 1696 r. Elisabeth
Dorothea von Dünnewald z domu hrabiów
von Limburg und Speckfeld, ¿ona Ludwiga,
pana na Zaborze, wystawi³a obligacje
opiewaj¹ce na 2000 Rtl. niejakiemu doktorowi Christophowi Beckerowi. Z dokumentów wynika, ¿e ¿ona przejmowa³a kontrolê
nad maj¹tkiem, gdy¿ jak wspomniano w
piœmie do kamery œl¹skiej (Schlesische
Cammer), jego z³y stan by³ spowodowanych
nieudolnoœci¹ Ludwiga. Z drugiej strony
w³aœcicielom dóbr kredytu udzieli³a równie¿
kobieta, Anna Constance comtessa de Cossel,
która w 1708-1709 r. domaga³a siê sp³aty
odsetek, a póŸniejsza ¿ona Ludwiga, Luysa
Amalia gotowa by³a zastawiæ bi¿uteriê
stanowi¹c¹ jej posag. Gdy w kwietniu 1740 r.
d³ugi jej mê¿a siêgnê³y 3000 Rtl., na jej dobra
posagowe na³o¿ono areszt. Dokona³ tego mandatariusz posiadaj¹cego weksle Christopha
Mamuca hrabiego della Torre. Co ciekawe,
równie¿ j¹ oskar¿ano o niedope³nienie wyp³at
dziesiêcinnych na rzecz miejscowego koœcio³a.
Dodajmy, ¿e nazwiska czy imiona kobiet
dawa³y w tym czasie sumpt dla
nowozak³adanych wsi czy folwarków jak
Landskron (Strzeszków) od panieñskiego
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nazwiska Elisabeth von Schönaich, ¿ony
w³aœciciela Georga von Schönaich.
W³aœnie umiejêtnoœæ poruszania siê
w œwiecie dnia codziennego, mia³a jak siê wydaje najwiêksze znaczenie dla wykszta³cenia
ziemianek. Mimo, i¿ dla okresu XVI w.
zwracaj¹ uwagê pierwsze postulaty ¿¹daj¹ce
wolnego dostêpu do nauki dla kobiet, to
wychowanie
dziewcz¹t
w
ksiêstwie
g³ogowskim nadal nale¿a³o w du¿ej mierze do
matek. Trudno znaleŸæ informacjê na temat
lekcji, na które mia³yby uczêszczaæ.
W dworach szlacheckich dziewczêta musia³y
uczyæ siê czytaæ, pisaæ, czy rachowaæ.
Zwi¹zane to by³o z postulatem humanizmu
dopuszczenia dziewcz¹t do szkó³. Mia³y one z
czasem przerabiaæ ten sam program co ch³opcy
a nade wszystko starano siê uczyæ je
samodzielnoœci myœlenia. Takiej potrzeby
dowodz¹ choæby cytowane przyk³ady
prowadzenia przez kobiety maj¹tków ziemskich. Na sposób w jaki obchodzono siê z pannami znaczniejszych rodów, rzuca œwiat³o list
hrabiego Georga von Oppersdorfa do cesarza
Ferdynanda II z dnia 10 stycznia 1628 r.
Hrabia przyj¹³ do Frauenzimmeru, wedle
zalecenia cesarskiego córkê szlachcica g³ogowskiego, Friedricha von Kreckwitz, która
takie dobrodziejstwo uzyska³a dziêki zas³ugom
ojca po³o¿onym na rzecz korony. Siedmiob¹dŸ oœmioletnia podówczas szlachcianka
mia³a po osi¹gniêciu wieku dworskiego (14-15
lat) zostaæ przyjêta w s³u¿bê cesarzowej.
Pojawi³y siê jednak trudnoœci, gdy¿ matka
sprzeciwia³a siê woli ojca w kwestii katolickiego wychowania córki. Oppersdorf ubiega³
siê wobec tego o wstawiennictwo cesarskie
i nakaz dla wdowy. Si³¹ rzeczy przynajmniej
na dworach prowadzono zajêcia dla dziewcz¹t, choæ nadal pozostaje niewyjaœniona kwestia wykszta³cenia panien wywodz¹cych siê ze
szlachty ziemskiej. I nie wiemy, jak dalece pozostawa³a ona w tym wzglêdzie upoœledzona.
Wykszta³cenie oferowa³y im tak¿e mury
klasztorne. Klasztory ¿eñskie rozwija³y sw¹
dzia³alnoœæ przez werbunek m³odych dziewcz¹t, które dochodzi³y do godnoœci koœcielnych
w zakonie. Tutaj jednak nie starano siê ich
kszta³ciæ dla samego idea³u wychowawczego,
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lecz g³êbsza edukacja winna by³a powodowaæ
tym szczelniejsze zwi¹zanie z instytucj¹. Dot¹d
wiêc edukacjê na poziomie gimnazjalnym
mog³y odbieraæ kobiety po zamkniêciu w
murach, gdzie z regu³y kobietê przygotowywano wy³¹cznie do ¿ycia w odosobnieniu. Dlatego te¿ mamy do czynienia z istotnym udzia³em szlachcianek w ¿yciu korporacji
koœcielnych, g³ównie zakonów ¿eñskich
funkcjonuj¹cych na terenie ksiêstwa g³ogowskiego. Spoœród 7. klasztorów ustalaj¹cych
¿ycie duchowne ksiêstwa g³ogowskiego na
przestrzeni interesuj¹cej nas epoki, dwa z nich
to klasztory ¿eñskie: klarysek w G³ogowie
i magdalenek w Szprotawie. Jak poda³ spis
z 1577 r. zwi¹zane z nim by³o sprawowanie
2 stanowisk przeoryskich, które z regu³y obejmowa³y szlachcianki. W XVI w. zapisa³y siê
nawet jako zagorza³e przeciwniczki popierania
przez szlachtê reformacji. Prze³o¿ona klasztoru
magdalenek w Szprotawie, Barbara von
Schönaich doprowadzi³a do usuniêcia ewangelickich duchownych w pobliskich dobrach.
Przeorysza korzysta³a ze swej pozycji kontaktuj¹c siê z biskupami wroc³awskimi Baltazarem von Promnitz, a nastêpnie z Kasparem
von Logau. Podobnie prze³o¿ona tego¿ klasztoru, Barbara von Kittlitz, wyst¹pi³a przeciw
osadzaniu pastorów na koœció³kach w maj¹tkach szlacheckich (I³owa). W 1546 r. klasztor magdalenek oskar¿y³ o wyst¹pienia przeciw Matce Boskiej jednego z bardziej znanych
kaznodziei szprotawskich - wspieranego przez
rodziny Kittlitzów ma³omickich i Nostitzów
i cechy miejskie - Grenewitza. Prócz podobnych form walki o wiernych i zwi¹zanych
z ni¹ apana¿y finansowych, zaobserwowaæ
mo¿emy te¿ konflikty natury stricte ekonomicznej. Antagonistami klasztorów pozostawa³a
zw³aszcza szlachta. I tak w³aœciciele maj¹tków
w weichbildzie szprotawskim nadu¿ywali
wobec klasztoru uprawnieñ ³owieckich. Ich
dzia³alnoœæ uderza³a w interesy m³yna klasztornego. Magdalenki wyst¹pi³y nawet na
drodze s¹dowej przeciw Knobelsdorffom na
Jeleninie, którzy bezpodstawnie rozci¹gnêli
prawa s¹downicze na poddanych klasztoru.
W dalszej kolejnoœci klasztory uskar¿a³y siê na
niedotrzymywanie przez szlachtê powinnoœci

finansowych wobec proboszczów oraz ignorowanie przez ni¹ posiadanych przez klasztor
wolnoœci od kwaterunków wojskowych.
Stanowi¹ca czêœæ patriarchalnego uk³adu
kobieta, dbaj¹ca o ognisko domowe, otrzymywa³a zapewnienie opieki, a m¹¿, jako g³owa
rodziny najprawdopodobniej musia³ siê liczyæ
ze stanowiskiem ¿ony, nie tylko w kwestiach
dotycz¹cych
prowadzenia
domu
czy
wychowania dzieci. Dla terenu ksiêstwa
g³ogowskiego obserwujemy bowiem doœæ
liczne przyk³ady samodzielnego zarz¹dzania
wiêkszymi kompleksami ziemskimi oraz
nawet kobiecej kurateli nad synami szlacheckimi. Sytuacje takie czyni³y niejako wy³om w
oficjalnym prawie. Wydaje siê jednak, i¿ aktywne dzia³ania kobiet w ¿yciu ksiêstwa

warunkowa³ charakter osoby, a poniewa¿
czêstsze wzmianki o nich (nie tylko jako
o ¿onach swych mê¿ów) spotykamy w odniesieniu do wieku XVII i XVIII, ich rola
z biegiem czasu nabiera³a pewnych cech
œwiadcz¹cych o niezale¿noœci. Taka sytuacja
odnosi³a siê g³ównie do kobiet z rodów arystokratycznych. Wymieniæ tu nale¿y zw³aszcza
takie rodziny jak Dünnewald, Proßkau, Cosel,
Schönaich, Kittlitz, Kottwitz, Rechenberg,
Knobelsdorff, Stentsch, Redern etc., które
mog³y siê poszczyciæ doœæ wysok¹ pozycj¹
towarzysk¹. O pozycji szlachcianek, czy stosunku do nich w ksiêstwie g³ogowskim móg³
te¿ œwiadczyæ fakt, i¿ tutaj nie odwa¿ono siê
nigdy wyst¹piæ z oskar¿eniem o czary - jak to
mia³o miejsce na terenie Rzeszy Niemieckiej.

