
82

Jakub Linetty

Heinrich August Hockenbeck (1842 – 1905) 
– historyk, archeolog i pedagog

Abstrakt
W niniejszym artykule przybliżamy sylwetkę dziewiętnastowiecznego nauczycie-

la wągrowieckiego gimnazjum Heinricha Hockenbecka. Był on Niemcem wywodzą-
cym się z  Nadrenii, wychowanym w  rzymsko–katolickiej rodzinie. Po zakończeniu 
studiów i pierwszych latach pracy w zawodzie nauczyciela,  w 1872 r. Hokcenbeck 
przeniósł się do Wągrowca, gdzie uczył do 1893 r. Prowadził intensywne badania nad 
przeszłością regionu, szczególnie nad dziejami cystersów łekneńsko – wągrowieckich. 
Zgromadził znaczną dokumentację dotyczącą klasztorów cysterskich proweniencji 
kolońskiej (korespondencje i  odpisy dyplomów) przechowywaną obecnie w  Archi-
wum Państwowym w Poznaniu. Prowadził również badania archeologiczne na terenie 
całego powiatu wągrowieckiego, z udziałem Paula Tietza i Stanisława Przybyszew-
skiego, który rysował odkrywane zabytki.
SŁOWA KLUCZOWE: Hockenbeck, edukacja,  historiografia, cystersi, dyplomatyka.

Wstęp
Heinrich Hockenbeck jest niezwykle istotną postacią w dziejach zarów-

no Wągrowca jak i Wielkopolski. Jego życie i dorobek pozostaje interesujący 
zwlaszcza w zakresie badań nad stosunkami narodowościowymi i społeczny-
mi na ziemiach Polskich w XIX w. Hockenbeck był jednym z nauczycieli wą-
growieckiego gimnazjum. Przez lata swojego zaangażowania pedagogicznego 
silnie związał się z Wągrowcem i  regionem. Oprócz kariery nauczycielskiej 
i obowiązków pedagogicznych prowadził badania historyczne i archeologicz-
ne nad przeszłością Wągrowca i  regionu. Szczególnym zainteresowaniem 
Hockenbecka cieszyły się dzieje klasztoru w  Łeknie i  Wągrowcu, których 
badania zainicjował. Jego prace naukowe, publikowane w lokalnych czasopi-
smach historycznych odznaczają się dużą skrupulatnością i profesjonalizmem 
w stosunku do innych ówczesnych prac z zakresu historiografii. Można zatem 
uznać Hockenbecka za jednego z najwybitniejszych historyków – regionali-
stów w Wielkopolsce drugiej połowy XIX w. 

1. Życiorys

Heinrich Hockenbeck urodził się 13 lipca 1842 r. w miejscowości Alver-
skirchen, w  powiecie Münster, na terenie dzisiejszego niemieckiego kraju 
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związkowego Nadrenia – Północna Westfalia. W XIX w., teren ten wchodził 
w skład Królestwa Prus, a od 1871 r. znalazł się w granicach zjednoczonego 
cesarstwa niemieckiego. Heinrich Hockenbeck rozpoczął edukację w królew-
skim gimnazjum w  Münsterze, starym ośrodku miejskim zachodnich Nie-
miec, swoimi korzeniami sięgającym czasów Karola Wielkiego. Miejscowe 
gimnazjum przyszły historyk ukończył w dniu 12 sierpnia 1863 r. Następnie 
podjął studia w zakresie filologii klasycznej i historii na miejscowym uniwer-
sytecie, które ukończył w dniu 27 sierpnia 1868 r. broniąc pracę doktorską 
pt. De Saxonum Origine Et Rebus Ad Caroli Magni Usque Aetatem Ab IIs Ge-
stis1. Zawodowe egzaminy nauczycielskie, umożliwiające podjęcie pracy w za-
wodzie pedagoga, zdał w dniu 10 maja 1869 r. W kilka dni później, tj. 20 ma-
ja 1869 r. rozpoczął tzw. rok próbny w zawodzie nauczyciela w gimnazjum 
w Rheine w powiecie Burgsteinfurt (dziś Steinfurt).

Hockenbeck uczestniczył w wojnie francusko – pruskiej w latach 1870 – 71, 
w której dosłużył się stopnia podpułkownika i otrzymał Krzyż Żelazny dru-
giej klasy za udział w walkach pod Spichern, Colombei i Gravelotte2.

Swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel gimnazjalny w Bri-
lon, mieście w zachodnich Niemczech, w powiecie Hochsauerland, rejen-
cji Arnsberg, niedaleko rodzinnej okolicy w latach 1872 – 1873. W 1873 r. 
przeniósł się do Wągrowca, gdzie objął posadę nauczyciela gimnazjal-
nego3. W  1875 r. otrzymał awans na wyższego nauczyciela (Oberlehrer). 
Należał do prężnie działającego niemieckiego Towarzystwa Historycznego 
(Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen), założonego w latach 1880 
- 1884 przez pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu4. Hocken-
beck był założycielem i kierownikiem wągrowieckiej sekcji tegoż towarzy-
stwa w latach 1885 – 1893, któremu przed wyjazdem ofiarował 74 zabytki 
archeologiczne. Współpraca z historykami z poznańskiego Archiwum za-
owocowała licznymi artykułami Hockenbecka, publikowanymi na łamach 
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. W  zbiorach 
Archiwum Państwowego w  Poznaniu zachowała się spuścizna Heinri-
cha Hockenbecka, zawierająca Kodeks Dyplomatyczny Cystersów ko-
lońskich wraz z korespondencją uczonego, prowadzoną z Historischen 

1 Heinrich Hockenbeck Personalblatt 280, k. 4, BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des 
BIL - Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens; za: http://bbf.dipf.de/ka-
taloge/archivdatenbank/digiakt.pl?id=p98761&dok=PEB-0046&f=PEB-0046-0063-
01&l=PEB-0046-0063-04&c=PEB-0046-0063-01 z dn. 04. 04. 2014 r. 

2 W. Purczyński, Dr Heinrich Hockenbeck – więcej niż nauczyciel, Głos Wągrowiecki, nr 28 (179), 
1996, s. 17. 

3 Heinrich Hockenbeck Personalblatt 280, k. 1 – 4., BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle 
des BIL - Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens; za: http://bbf.dipf.de/
kataloge/archivdatenbank/digiakt.pl?id=p98761&dok=PEB-0046&f=PEB-0046-0063-
01&l=PEB-0046-0063-04&c=PEB-0046-0063-01 z dn. 04. 04. 2014 r. 

4 J. Kaczmarek, Organizacja badań i  ochrony zabytków archeologicznych w  Poznaniu (1720 
–  1958), Poznań 1996, s. 67. 
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Gesellschaft für die Provinz Posen w sprawie jego wydania5. W 1891 r. był 
członkiem Rady Miejskiej w Wągrowcu6. W wągrowieckim gimnazjum praco-
wał do 1 października 1893 r., a następnie przeniósł się z powrotem w rodzinne 
strony, do miejscowości Arnsberg, gdzie pracował jako nauczyciel do 1902 r., 
po czym przeszedł na emeryturę. W jego zastępstwie do pracy w wągrowiec-
kim gimnazjum przybył z Arnsberg Józef Łęgowski7. Henrich Hockenbeck 
zmarł w 1905 r. 

2. Badania historyczne nad przeszłością 
Wągrowca, Łekna i okolic 

Praca w charakterze pedagoga nie wyczerpywała wszystkich aspiracji i am-
bicji intelektualnych Heinricha Hockenbecka. Oprócz obowiązków zawodo-
wych przejawiał on duże zainteresowania i zdolności naukowe w dziedzinie 
historiografii oraz archeologii i  numizmatyki. Jego główne zainteresowania 
związane były z  dziejami cystersów, zwłaszcza klasztorami wywodzącymi 
się z  jego rodzinnych okolic w Nadrenii – Westfalii. Prawdopodobnie zain-
teresowanie dziejami cystersów i ogólnie rzecz biorąc Kościoła, Hockenbeck 
przejawiał jeszcze przed przybyciem do Wągrowca. Owocem tych zaintereso-
wań jest pokaźny zbiór odpisów dokumentów związanych z klasztorami tzw. 
kolońskimi, tworzący kodeks dyplomatyczny, przechowywany w  Archiwum 
Państwowym w Poznaniu8. 

Po przybyciu do Wągrowca Hockenbeck zainteresował się problematyką 
związaną z dziejami miasta, a zwłaszcza miejscowego klasztoru cystersów. Za-
interesowanie to nie może dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że klasztor 
łekneńsko – wągrowiecki był filią klasztoru w Altenbergu pod Kolonią, a więc 
należał do grupy klasztorów tzw. kolońskich9. Miejscowy klasztor cyster-
ski, a  tym samym dzieje Wągrowca, były zatem ściśle związane z rodzinny-
mi stronami Hockenbecka. Podjęcie tej problematyki było prawdopodobnie 
związane z pewnego rodzaju sentymentem. Co więcej ze względu na wcze-
śniejszą znajomość wielu źródeł dotyczących dziejów cystersów, tematyka ta 
stała się kluczową w dociekaniach historycznych Hockenbecka. Nie można 
ponadto tracić z pola uwagi również tej okoliczności, że Hockenbeck, jako 
nauczyciel z  terenu zachodnich Niemiec, na terenie Wielkopolski, przez 
wieki należącej do państwa polskiego, zajmował się tematyką bliską wła-
snej narodowości. Spowodowane to być mogło pragnieniem poszukiwania 

5 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół nr 5079, 1 – 5. 
6 W. Purczyński, op. cit. 
7 W. Purczyński, op. cit. 
8 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół nr 5079, 1 – 5.
9 A. M. Wyrwa, Klasztor cysterski w Łeknie, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce 

i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 307; tenże, Klasztory cysterskie 
w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010, s. 23.
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niemieckich śladów w dziejach regionu, ale również barierą kulturową i ję-
zykową, uniemożliwiającą skuteczne podjęcie badań nad polskimi dziejami 
i kulturą. Należy jednak zauważyć, że Hockenbeck w odróżnieniu od wielu 
swoich niemieckich kolegów, przejawiał duże zainteresowanie dziejami Pol-
ski, jak również polską literaturą i historiografią, jemu współczesną. Chętnie 
podejmował współpracę z polskimi historykami, również z pozostałych zabo-
rów. Świadczy o tym list pisany 26 maja 1886 r. do warszawskiego history-
ka Adolfa Pawińskiego10. Prawdopodobnie łatwiejsze kontakty Hockenbec-
ka ze środowiskiem polskich uczonych miały podłoże religijne. Hockenbeck 
był w odróżnieniu do większości miejscowych Niemców wyznania rzymsko 
– katolickiego, podobnie jak większość Polaków.

Pierwszą i zarazem najważniejszą pracą dotycząca historii regionu, była 
książka Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz, wy-
dawana w trzech tomach w latach 1879, 1880 i 1883 r.11 Praca ta jest pierwszą 
monografią poświęconą dziejom miasta Wągrowca, a także klasztorowi cystersów 
łekneńsko – wągrowieckich. Można zatem stwierdzić, że to właśnie Heinrich 
Hockenbeck rozpoczął badania nad dziejami cystersów w Łeknie i w Wągrowcu 
oraz historią tych miejscowości12. Z tego okresu pochodzi również praca poświęcona 
dziejom wągrowieckiego kościoła farnego: Historisch – Statistische Nachrichten über 
die kath. Pfarre zu Wongrowitz13, drukowana czcionkami Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w Poznaniu w 1881 r. Wraz z księdzem Michałem Ciesielskim, 
Hockenbeck wydał również polskojęzyczną wersję tej pracy, publikowanej ja-
ko: Wiadomości historyczno – statystyczne o paraf ii katolickiej w Wągrowcu14. 

W kolejnych latach Hockenbeck prowadził skrupulatne badania źródłowe 
nad dziejami klasztorów cysterskich linii Altenberskiej. Efektem tych badań 
był artykuł Drei kölnische klöster in Polen15, poświęcony cysterskim klasztorom 
kolońskim w Polsce, czyli klasztorom w Łeknie, Lądzie i Obrze, publikowany 
w Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen w 1889 r. O wie-
le ważniejszym przedsięwzięciem było zgromadzenie zbioru materiałów do 

10 Rkps. BJ 7834 IV, k. 65 – 65v.
 Adolf Pawiński (1840 – 1896) – historyk. Przedstawiciel warszawskiej szkoły historycz-

nej. Od 1868 roku docent Szkoły Głównej Warszawskiej i pracownik Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych w Warszawie. W późniejszym czasie został profesorem Cesarskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie; zob. 
Z. Zakrzewski, Adolf Pawiński 1840 1896. Zarys dziejów żywota i pracy, Petersburg 1897. 

11 H. Hockenbeck, Beiträge zur Geoschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz, Leipzig 
1879. zob. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, tom X, (H), Kraków 1972, s. 287.

12 A. M. Wyrwa, Klasztor cysterski w Łeknie, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce 
i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 307.

13 W. Szczepański, Gimnazjum i liceum wągrowieckie w latach 1872 – 1997, Wągrowiec 1997, s. 18. 
14 H. Hockenbeck, Historisch – statistische Nacrichten über die kathol. Pfarre zu Wongrowitz 

(Wągrowiec), Poznań 1881; wraz z ks. M. Ciesielskim, Wiadomości historyczno – statystyczne 
o parafii katolickiej w Wągrowcu, Poznań 1881. 

15 H. Hockenbeck, Drei kölnische klöster in Polen, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, jg. 4, s. 293 – 311. 
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Kodeksu Dyplomatycznego, (Urkundenbuch der kölnischen Klosters in Polen) 
poświęconego dziejom cystersów, zawierającego szereg bezcennych odpisów, 
gromadzonych w różnych archiwach16.

Interesował się również detalami architektonicznymi średniowiecznych, 
gotyckich obiektów sakralnych położonych w  okolicy Wągrowca. Tematyce 
tej poświęcił artykuł Die Näpschensteine an den Pfarrkirchen zu Klecko, Lekno, 
Rogasen und Wongrowitz17 z 1885 r. Artykuł ten spotkał się z polemiką zna-
nego z  zainteresowań archeologicznych i  architektonicznych księdza Józefa 
Dydyńskiego, proboszcza z Kłecka. Swoje uwagi ksiądz Dydyński opubliko-
wał w artykule Uwagi o wklęsłościach kulistych na murze kościelnym, zamiesz-
czonym w  Kurierze Poznańskim w  1885 r.18 Dydyński jak sam przyznał: 
...  p. H.  Hockenbeck, wyczerpująco w tej materii, jak widzę z cennej jego roz-
prawy, którą mi łaskawie przysłał i do której sam sporo materiału dostarczyłem19. 
Odpowiedzią na uwagi Dydyńskiego był krótki tekst Hockenbecka z 1886 r. Zur 
Frage der sog Näpschensteine. Entgegnung gegen Dekan und Probst von Dydyński20.

Dzieje średniowiecznego klasztoru w  Łeknie interesowały go nadal po 
przenosinach do Arnsberg. W  tamtejszym programie gimnazjalnym opu-
blikował artykuł poświęcony związkom klasztoru łekneńskiego z misją pru-
ską: Kloster Lekno (Wongrowitz) und die Preussenmission von 1206 – 121221, 
z 1893 r. Podobne zainteresowanie wykazywał w stosunku do dziejów samego 
miasta Wągrowca. Najnowszym dziejom miasta, w  latach 1792 – 1807, po-
święcił wieloaspektowy artykuł Die Stadt Wongrowitz in Südpreussischer Zeit22, 
pisany do Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Inte-
resował się nadal związkami Nadrenii z terenami położonymi na wschodzie 
ówczesnych Niemiec. Zainteresowania tego rodzaju przejawiły się w tekście 
Kosten einer Reise von Köln nach Breslau (Wrocław) und züruck in Jahre 156223. 
Kolejne, ostatnie już artykuły poświęcone problematyce dziejów regionu, 
pisane przez Hockenbecka w Arnsberg, pochodzą z 1894 r. Są to Herenbrän-

16 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół nr 5079, 1 – 5.
17 H. Hockenbeck, Die Näpschensteine an den Pfarrkirchen zu Klecko, Lekno, Rogasen und 

Wongrowitz, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885,1 jg, 
Posen, s. 118 – 133.

18 J. Dydyński, Uwagi o wklęsłościach kulistych na murze kościelnym, Kurier Poznański, 1885, 
nr 293, s. 2; nr 294, s. 2 – 3; nr 295, s. 2 – 3; nr 296, s. 4. 

19 Tamże, nr 293, s. 2. 
20 H. Hockenbeck, Zur Frage der sog Näpschensteine. Entgegnung gegen Dekan und Probst von 

Dydyński, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, jg. 2, 1886, 
s.  86 – 93. 

21 H. Hockenbeck, Kloster Lekno (Wongrowitz) und die Preussenmission von 1206 – 1212, 
[w:] Festschrift zur erinnerung an die 250 Jährige Jubelfeier des Gymnasium Lauerntianum, 
Arnsberg 1893, s. 69 – 90. 

22 H. Hockenbeck, Die Stadt Wongrowitz in Südpreussischer Zeit, Zeitschrift der Histori-
schen Gesellschaft für die Provinz Posen, jg. 8, s. 251 – 306. 

23 H. Hockenbeck, Kosten einer Reise von Köln nach Breslau (Wrocław) und züruck in Jahre 
1562, Wongrowitz, 1893. 
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de in Wongrowitz24. Hockenbeck pisał również o  zagadnieniach związanych 
z nowożytną kolonizacją osadników niemieckich i holenderskich na Pałukach 
w XVIII w. w artykule Deutsche Ansiedler in Wiesensee (Zużolly)25. Z tego roku 
pochodzi również tekst Hockenbecka Verzeichnitz der bisher festgestellen Fun-
dorte vorhistorischer Gegenstände, alter Münzen u. a. im Kreise Wongrowitz bis 
zum Jahre 189426, stanowiący zestawienie informacji o znalezionych do 1894 r. 
stanowiskach archeologicznych z powiatu wągrowieckiego.

Zainteresowania historiograficzne Hockenbecka nie ograniczały się jedy-
nie do dziejów regionu. Jeszcze przed przybyciem do Wągrowca Hockenbeck 
interesował się dziejami Nadrenii, Westfalii i historią cystersów.

3. Badania archeologiczne Heinricha Hockenbecka 

Zainteresowania naukowe Heinricha Hockenbecka w badaniach przeszło-
ści Wągrowca nie ograniczały się do klasycznych poszukiwań i dociekań hi-
storiograficznych, polegających na kwerendach archiwalnych, bibliotecznych 
i analizie historycznych źródeł. Badania nad przeszłością regionu skłoniły go 
do zainteresowania się źródłami archeologicznymi i do własnych poszukiwań 
w tym zakresie. Z pomocą innego nauczyciela, Paula Tietza, który najprawdo-
podobniej był w tym przedsięwzięciu osobą wiodącą, Hockenbeck przepro-
wadził w latach 1884 – 1885 szereg badań wykopaliskowych na terenie po-
wiatu wągrowieckiego. Owocem podjętych badań i najistotniejszym z niego 
sprawozdaniem jest artykuł Funde und Ausgrabungen im Kreise Wongrowitz, opu-
blikowany w czasopiśmie Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen27. Hockenbeck i Tietz przebadali stanowiska między innymi w Czerli-
nie, Czeszewie, Tarnowie Pałuckim, Panigrodzu, Łęgowie, Ochodzy, Mokro-
nosach, Hubach Wągrowieckich, Modrzewiu i  Podlesiu Kościelnym. Hoc-
kenbeckowi i Tietzowi w badaniach towarzyszyli niektórzy uczniowie z wą-
growieckiego gimnazjum. Z  całą pewnością w  przedsięwzięciu brał udział, 
słynny później, Stanisław Przybyszewski i uczeń Górski, którzy sporządzali 
dokumentację rysunkową wydobywanych podczas eksploracji zabytków. Ry-
sunki zabytków, umieszczone na czterech tablicach, zostały dołączone do 
wspomnianego artykułu Hockenbecka i Tietza. W niektórych z badań brali 
udział również inni przedstawiciele polskiej społeczności. Interesującym świa-

24 H. Hockenbeck, Herenbrände in Wongrowitz, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, 1894, jg. 9, s. 175 – 178. 

25 H. Hockenbeck, Deutsche Ansiedler in Wiesensee (Zużolly), Zeitschrift der Historischen 
Gesellschaft für die Provinz Posen, 1894, jg. 9, s. 178 – 181. 

26 H. Hockenbeck, Verzeichnitz der bisher festgestellen Fundorte vorhistorischer Gegenstände, al-
ter Münzen u. a. im Kreise Wongrowitz bis zum Jahre 1894, Zeitschrift der Historischen 
Gesellschaft für die Provinz Posen, 1894, jg. 9, s. 405 – 407. 

27 H. Hockenbeck, P. Tietz, Ausgrabungen und Funde im Kreise Wongrowitz im Jahre 1884 
und Frühjahr 1885, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885, 
jg. 1, s. 377 – 379. 
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dectwem badań prowadzonych przez Hockenbecka i  Tietza jest list pisany 
przez Jana Bystronia z 13 sierpnia 1884 r. do krakowskiego archeologa Józefa 
Łepkowskiego28. Relacjonował krakowskiemu archeologowi badania arche-
ologiczne nad Jeziorem Czeszewskim, prowadzone w niedzielę, czyli w dniu 
12 sierpnia 1884 r. Bystroń pisał: W niedzielę byli tu dwaj profesorowie Stasia 
[Przybyszewskiego – J. L. ] z Wągrówca pp. dr Hockenbeck i dr Tietz celem po-
szukiwań archeologicznych nad jeziorem Czeszewskim29. 

Zainteresowania archeologiczne Hockenbecka miały swój wyraz również 
w  krótkich komunikatach o  przypadkowych odkryciach na terenie powiatu 
wągrowieckiego, jakie ogłaszał na łamach periodyku Zeitschrift der Histori-
schen Gesellschaft für die Provinz Posen. Należy do nich tekst Münzfund in 
Polnisch – Briefen z 1888 r.30

Hockenbeck podjął również interesującą polemikę z  polskim uczonym, 
Kazimierzem Szulcem, dotyczącą pierwotnych mieszkańców ziem pomiędzy 
Wisłą i Łabą przed VI w n. e., czyli w okresie prahistorycznym. Szulc zapo-
czątkował wieloletni spór o to, czy przed VI w., tereny pomiędzy Łabą a Wi-
słą były zamieszkane przez Słowian, czy Germanów, opowiadając się jed-
noznacznie za Słowianami. Po raz pierwszy Kazimierz Szulc przedstawił 
swoje poglądy w tej materii, dowodzące autochtoniczności Słowian mię-
dzy Wisłą a Łabą, na zjeździe archeologicznym we Wrocławiu w 1884 r.31 
W pełni natomiast przedstawił w 1889 r. w pracy Über die Ureinwohner 
zwischen Weichsel und Elbe, publikowanej w Wiedniu32. Hockenbeck z ko-
lei swoją krytykę poglądów Szulca, prowadzoną z pozycji niemieckiej hi-
storiografii, podjął w  artykule Zwischen Elbe und Weichsel33, opublikowa-
nym w 1885 r. w Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. 
Hockenbeck w pełni zgadzał się z opiniami niemieckiej historiografii, dzi-
wiąc się, że tak tendencyjne w jego opinii tezy Szulca nie spotkały się dotąd 
z protestem. Hockenbeck w artykule tym wykazał się znajomością odkryć 
archeologicznych dokonywanych na terenie Niemiec, a  zwłaszcza w  ro-
dzinnej Westfalii. Swoją argumentację Hockenbeck opierał głównie na 
podobieństwie pochówków i znalezisk grobowych, znajdowanych pomię-
dzy Wisłą i Łabą, do tych znajdowanych na terenach czysto niemieckich, 
jakie starał się wykazać w artykule. Szukał również rozstrzygnięć w źró-
dłach antycznych, wspominających o starożytnych mieszkańcach tych te-
renów, odwołując się m. in. do Pliniusza Młodszego i Tacyta.

28 Rkps. BJ 6204, k. 18 – 19 v. 
29 Tamże, k. 18. 
30 H. Hockenbeck, Münzfund in Polnisch – Briefen, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 

für die Provinz Posen, 1888, jg 3, s. 357 – 362. 
31 J. Kaczmarek, Organizacja badań..., s. 60 – 61. 
32 K. Szulc, Über die Ureinwohner zwischen Weichsel und Elbe, Wien 1889. 
33 H. Hockenbeck, Zwischen Elbe und Weichsel, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 

für die Provinz Posen, 1885, jg. 1, s. 513 – 538. 
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Ostatnim epizodem związanym z badaniami archeologicznymi Heinricha 
Hockenbecka na terenie powiatu wągrowieckiego jest jego artykuł z 1894 r. 
Verzeichnitz der bisher festgestellen Fundorte vorhistorischer Gegenstände, alter 
Münzen u. a. im Kreise Wongrowitz bis zum Jahre 189434, będący właściwie ze-
stawieniem stanowisk archeologicznych, wraz z  ich krótką charakterystyką. 
Wykaz obejmuje informacje o ponad pięćdziesięciu stanowiskach odkrytych 
do 1894 r. przez różnych badaczy. Być może zestawienie autorstwa Hocken-
becka miało związek z badaniami archeologicznymi w powiecie wągrowiec-
kim, podjętymi przez jego następcę na stanowisku nauczyciela wągrowieckie-
go gimnazjum dr Józefa Łęgowskiego, który w 1895 r. opublikował sprawoz-
danie Vorgeschichtliche Funde im Kreise Wongrowitz im Jahre 189435. 

Podsumowanie
 
Powyższe uwagi nie były próbą zmierzenia się z  naukowym dorobkiem 

Heinricha Hockenebecka. Zadanie to, trudne do wykonania, wymaga obszer-
niejszej pracy i  gruntownych studiów nad poszczególnymi tekstami, kwestia-
mi merytorycznymi widzianymi z  dzisiejszej perspektywy i  co trudniejsze 
z  uwzględnieniem współczesnego Hockenbeckowi kontekstu, obejmującego 
prądy, trendy w historiografii, stan badań, podejmowaną problematykę i wie-
le innych. W powyższym tekście autor pragnął jedynie wskazać na nieznane 
wcześniej źródła dotyczące działalności wągrowieckiego nauczyciela, a także 
nieznane wcześniej fakty z jego życia. Jednocześnie autor ma nadzieję na to, 
że przyczyni się do wzrostu zainteresowania życiem i  działalnością wągro-
wieckiego nauczyciela. O życiu i dorobku Hockenbecka warto pamiętać. Jego 
prace historyczne zapoczątkowały bowiem studia nad przeszłością Wągrow-
ca i okolic, a w  szczególności nad dziejami cystersów w Łeknie i Wągrow-
cu. Prowadził również wraz z Paulem Tietzem szereg prac archeologicznych 
na terenie powiatu wągrowieckiego, po których pozostało sprawozdanie wraz 
z  rysunkami zabytków autorstwa Stanisława Przybyszewskiego. Należy do-
dać, że  zasługa Hockenbecka nie polega jedynie na pierwszeństwie i  zapo-
czątkowaniu studiów nad wspomnianą problematyką. Najistotniejsze jest 
bowiem to, że prace Hockenbecka do dziś wywołują spore wrażenie swoją 
dokładnością, erudycją i  skrupulatnością. Zatem jest to literatura najpoważ-
niejsza i jeszcze dziś przydatna, choć, co nieuniknione w części zdezaktuali-
zowana przez przyrost wiedzy, informacji i faktów. O działalności Heinricha 
Augusta Hockenbecka warto również pamiętać ze względu na przychylność 
i życzliwość nie tylko w stosunku do Polaków i polskich uczonych, ale rów-
nież do polskiej historii i kultury, którą się interesował. 

34 H. Hockenbeck, Verzeichnitz der …, s. 405 – 407. 
35 J. Łęgowski, Vorgeschichtliche Funde im Kreise Wongrowitz im Jahre 1894, Zeitschrift der 

Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1895, jg 10, s. 127 – 130. 
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Zestawienie prac Heinricha Augusta Hockenbecka:

Poniższe zestawienie oparto częściowo o bibliograficzne ustalenia Karola Estri-
chera, zob. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 1881 – 1900, t. II, 
G – K, Kraków 1907, s. 127; a także Karola Estreichera juniora, zob., K. Estre-
icher jun., Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. X, litera H, Kraków 1972, s. 287. 

1879 Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz (Wągrowiec), 
Erste Lieferung, Leipzig. 

1880 Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz 
(Wągrowiec), Zweite Lieferung, Lepzig. 

1881 Historisch-statistische Nachrichten über die kathol. Pfarre zu Won-
growitz (Wągrowiec), Poznań; wraz z  ks. M. Ciesielskim tłum. 
w j.  polskim: Wiadomości historyczno – statystyczne o parafii katolickiej 
w Wągrowcu, Poznań. 

1883 Beitäge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz (Wągrowiec), 
Dritte Lieferung, Leipzig. 

1885 Die Näpschensteine an den Pfarrkirchen zu Klecko, Lekno, Rogasen und 
Wongrowitz, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen, 1 jg, Posen, s. 118 – 133. 

1885 Zwischen Elbe und Weichsel, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, j. g. 1, s. 513 – 538. 

1886 Zur Frage der sog Näpschensteine. Entgegnung gegen Dekan und Probst 
von Dydyński, Zeistschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen, 2 Jg. Posen, s. 86 – 93. 

1886 Urnenfunde von Bliżyce und Kobylec, Zeirtschrift der Gesellschaft für 
die Provinz Posen, 2 jg, s. 96.

1888 Münzfund in Polnisch – Briefen, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, jg. 3, s. 357 – 362.

1889 Drei kölnische klöster in Polen, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, jg. 4, s. 293 – 311. 

1893 Kloster Lekno (Wongrowitz) und die Preussenmission von 1206 – 1212, 
[w:] Festschrift zur Ernnerung an die 250 jährige Jubelfeier des Gymnasiums 
Laurentianum, Arnsberg, s. 69 – 90.

1893 Kosten einer Reise von Köln nach Breslau (Wrocław) und züruck in Jahre 
1562, Wongrowitz. 

1893 Die Stadt Wongrowitz in Südpreussischer Zeit, Zeitschrift der Histori-
schen Gesellschaft für die Provinz Posen, jg. 8, s. 251 – 306.

1894 Herenbrände in Wongrowitz, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft 
für die Provinz Posen, jg. 9, s. 175 – 178.

1894 Deutsche Ansiedler in Wiesensee (Zużolly), Zeitschrift der Historischen 
Gesellschaft für die Provinz Posen, jg 9, s. 178 – 181. 

1894 Verzeichnitz der bisher festgestellen Fundorte vorhistorischer Gegenstände, 
alter Münzen u. a. im Kreise Wongrowitz bis zum Jahre 1894, Zeitschrift 
der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, jg. 9, s.  405 – 407. 
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Hockenbeck H., Tietz P.,
1885 Ausgrabungen und Funde im Kreise Wongrowitz im Jahre 1884 und 

Frühjahr 1885, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die 
Provinz Posen, jg. 1, s. 377 – 379. 
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Summary

Heinrich August Hockenbeck (1842-1905) 
– Historian, Archaeologist and a Pedagogue

In this article we would like to present the figure of a  nineteenth-cen-
tury’s gymnasium teacher from Wągrowiec,who initiated historical and ar-
chaeological studies of the history of  Wągrowiec, Łekno, and surrounding 
areas. Heinrich Hockenbeck was born on July 13, 1842 in the town of Alver-
skirchen, in the district of Münster, in what is now the German federal state 
of Rhineland – Northern Westphalia. In the nineteenth century this area was 
part of the Kingdom of Prussia, and in 1871 it became a part of the unit-
ed German Empire. Heinrich Hockenbeck started his education at the royal 
school in Münster, in the old urban centre of western Germany with roots 
reaching the times of Charlemagne. He graduated high school on August 12, 
1863. Then he started his studies in classical philology and history at the lo-
cal university, defending his doctoral thesis,“De Saxonum Origine Et Rebus Ad 
Caroli Magni Usque Aetatem Ab IIs Gestis,”on 27th of August 1868. He passed 
profession exams, which allowed him to work as a teacher, on May 10, 1869. 
A few days later, on the 20th of May 1869, he began the so-called probationary 
year as a teacher in a gymnasium in the district Burgsteinfurt Rheine (pres-
ent-day Steinfurt). Between 1872 and 1873 he began his career as a gymna-
sium teacher in Brilon, a city in western Germany, located in Hochsauerland 
Count, Arnsberg regency. In 1873 he moved to Wągrowiec, where he took 
a  job as a  gymnasium teacher. In 1875 he was promoted to senior teacher 
(Oberlehrer). He belonged to the vigorously working German Historical So-
ciety (Gesellschaftfür die HistorischenProvince Posen), founded in between 1880 
and 1884 by the staff of the National Archives in Poznan. Hockenbeck was 
the founder and director of the company’s section in Wągrowiec between 
1885 and 1893, which resulted in 74 archaeological relics being found before 
his departure. His cooperation with historians from the Poznan Archive re-
sulted in numerous articles, published in Zeitschrift der Gesellschaftfür die His-
torischen Posen. The collections of the National Archives in Poznan preserved 
the legacy of Heinrich Hockenbeck, and contain Cologne Cistercian Diplomatic 
Code, together with the scholar’s correspondence conducted with Historischen 
Gesellschaft für die Posen Province on thissubject. Hockenbeck also conducted 
archaeological research in the district of Wągrowiec. In 1891 he was elect-
ed a member of the City Council in Wągrowiec. He worked at a Wągrowiec 
high school untilthe 1st October 1893 and then moved back to his home town 
of Arnsberg, where he worked until 1902, after which he retired. In his ab-
sence, the position of high school teacher in Wągrowiec was filled by Arns-
berg-based Joseph Łęgowski. Henrich Hockenbeck died in 1905.
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