
R E C E N Z J E

„ROCZNIK WROCŁAWSKI“, t. I — 1957. Wyd. Towarzystwa Miłośników Wro
cławia, pod red. A. Galosa, J. Gawałkiewicza i T. Mikulskiego, Ossolineum, Wro
cław 1958, is. 298.

Już w początkach XIX w. ukazywał się miesięcznik literacko-artystyczny po
święcony problematyce wrocławskiej — słynny „Breslauer Erzaehler“. W ciągu ostat
nich kilkudziesięciu lat ukazał się cały szereg podobnych periodyków, zaczynając od 
ściśle naukowych, jak „Beitraege zur Geschichte der Stadt Breslau”, a kończąc na 
bardziej popularnych. Stąd wypadało, aby i polski Wrocław nie pozostał w tyle. 
„Okres miniony” nie sprzyjał jednak lokalnym inicjatywom, wystarczy przytoczyć 
casus „Zeszytów Wrocławskich”.

Inicjatorom nowego wydawnictwa należy się więc duże uznanie. Na mniejsze, 
niestety, zasługuje pierwszy owoc ich trudów. Wprawdzie Redaktorzy usprawiedliw 
wiają się w przedmowie, że „tom I... jest w dużej mierze rezultatem propozycji 
autorskich, a nie ścisłego planowania redakcyjnego”, zarazem jednak obiecują nie 
unikać w przyszłości tematyki szerszej, zajmować pragną się nie tylko Wrocławiem, 
ale całym Dolnym Śląskiem, ba — nie będą stronić nawet od problemów Niemiec 
i stosunków polsko-niemieckich. Trzonem zasadniczym ma jednak pozostać „poka
zywanie przeszłości, teraźniejszości i perspektyw rozwojowych naszego miasta”. 
Ponieważ ta chwalebna działalność ma być rozwijana gwoli wzmocnienia „patrioty
zmu lokalnego“, rzecz cała podana została i podawana będzie w mocno popularyza
torskim sosie.

Nie mamy nic przeciwko popularyzacji, z jednym zastrzeżeniem: musi być roz
sądna tak pod względem treści, jak i sposobu podania. Stąd zastrzeżenia wobec 
silua rerum, jakie uczyniono z I tomu „Rocznika”. Nie chodzi o różnorodność dyscy
plin — historia, literatura piękna, historia literatury, urbanistyka; przeciwnie — 
periodyk wrocławoznawczy powinien możliwie wszechstronnie, z punktu widzenia 
różnych dziedzin wiedzy, naświetlać złożoną problematykę miasta. Natomiast nie 
wydaje się słuszne umieszczać tutaj studia z miastem naszym prawie zupełnie nie 
związane. Na 12 pozycji tomu 3 mają taki właśnie charakter (H. Ć e h a k - H o ł u -  
b o w i c z o w a ,  Dlaczego Śląsk od Slęzy?; W. T o m a s z e w s k a ,  Z dziejów Dusz
nik; T. M i k u l s k i ,  O Wincentym Polu nie jubileuszowo). Problematyka Wrocławia 
jest tak bogata, w nauce i publicystyce tak zaniedbana, że doprawdy nie widzimy 
powodu, aby jedyny periodyk poświęcony wyłącznie miastu rozpraszał się w te
matyce ubocznej.

Z właściwych vratislavianów czołowe miejsce zajmują pozycje historyczne. 
R. Heck daje popularny zarys ruchów społecznych w średniowiecznym Wrocła
wiu. Artykuł poprawny, napisany jasno, choć przydałoby się więcej popularyza
cyjnego zacięcia, jakichś na wpół anegdotycznych szczegółów kulturalno-obycza-



jowych, które ożywiłyby nieco zbyt podręcznikowe wypracowanie. Łatwiejsze zada
nie miał J. Gierowski, przedstawiając tylko jeden z epizodów walk społecznych 
w czasach nowożytnych — powstanie żołnierskie 1636 r. I tu znów, nie negując ła
twości, zwięzłości, jasności wykładu, żałować wypada, że Autor nie wyzyskał w pełni 
tych wszystkich możliwości, jakie daje barwny okres wojny trzydziestoletniej, 
a szczególnie ówczesne sprawy żołnierskie. Wydaje się to tym bardziej konieczne, że 
przeciętny czytelnik po mniej lub więcej smutnych doświadczeniach z różnego ro
dzaju Faktami..., Dziejami... i Szkicami... nieufnie i niechętnie sięga do prac 
historyczno-społecznych. Szkoda też, że obaj Autorzy nie dali nawet wzmianki 
o wyzyskanych źródłach i literaturze. Wprawdzie artykuły mają charakter popu
larny, zarazem jednak są to pierwsze polskie pozycje z tej dziedziny i sięgnie do 
nich zapewne niejeden historyk.

Artykuł M. Komaszyńskiego o Przedmieściu Świdnickim w pierwszej połowie 
XIX w. reprezentuje tzw. topografię historyczną. W przystępnej formie przedsta
wiono rozwój jednej z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic dzisiejszego Wrocła
wia. Nie brak tu lokalnego kolorytu, dzięki czemu czytelnik-wrocławianin znajdzie 
wiele wzmianek o ulicach, parkach, budynkach, z którymi styka się niemal co
dziennie. Wartość artykułu zwiększa ciekawy materiał kartograficzny i ikonogra
ficzny (szkoda, że nie pomyślano o tym przy szkicach R. Hecka i J. Gierowskiego). 
Brak tu natychmiast powiązania problematyki lokalnej z całością dziejów mia
sta, umiejscowienia Przedmieścia Świdnickiego w dynamice urbanistycznej dziewięt
nastowiecznego Wrocławia. W dwóch poprzednich arytkułach Autorom udało się 
uniknąć tego błędu: obraz walk klasowych umiejętnie rzucili na tło ekonomiczno- 
społecznego obrazu miasta, nie popadając zarazem w tak częstą przesadę rozbudo
wania partii wstępnych.

Mimo tego zastrzeżenia prace historyczne stanowią najmocniejszą część „Rocz
nika”. Każda z nich, nie rezygnując z przystępności wykładu, wnosi nowe elementy 
do naszej wiedzy o Wrocławiu. Cieszy fakt, że nasi historycy prowadzą gruntowne 
studia nad dziejami miasta, przewyższające historiografię niemiecką nie tylko pod 
względem metody, ale i erudycji.

Na tle rzetelnej wiedzy historycznej niepoważnie wygląda zamieszczorta w „Kro
nice” (s. 255—261) ankieta: specjaliści, a niestety i niespecjaliści, dziejów wczesno
średniowiecznego Wrocławia starają się uzasadnić wybór r. 1960 na jubileusz tysiąc
lecia miasta. Przekonywająco brzmią wywody o istnieniu miasta przed r. 1000, mniej 
przekonywająco — uzasadniania r. 960. Tam gdzie wykopaliska zastępują źródła 
pisane, zrezygnować trzeba — jak się wydaje — z wszelkiej dokładniejszej chro
nologii, a obchodzić rocznicę wraz z tysiącleciem państwa mogłoby i więcej miast. 
Niepotrzebnie chyba przedrukowano tego rodzaju wypowiedzi na łamach perio
dyku roszczącego sobie pretensję do naukowości.

Z prac literaturoznawczych nieodżałowanej pamięci T. Mikulski przedstawił 
krótki fragment o wrocławskim okresie J. Kasprowicza — zapewne przemówienie 
na odsłonięciu tablicy pamiątkowej. Podziwiać należy właściwy Autorowi, zama
szysty, pełen werwy styl, tak cenny w pracach popularnonaukowych. Sam szkic nie 
wnosi jednak wiele nowego w porównaniu z odpowiednim rozdziałem Spotkań wro
cławskich. Z. Kubikowski omawia rezultaty konkursu na wrocławskie widowisko 
regionalne. W zawiłych, niestety nie zawsze cycerońskich, okresach daje do zro
zumienia, że nawet prace nagrodzone są tworami na wpół grafomańskimi. Zapewne 
dla potwierdzenia tej tezy, nie wypowiedzianej zresztą expressis verbis, zaprezento
wano nam trzy nagrodzone (w myśl zasady „na bezrybiu...”) prace: Gluzińskiego, Ko
walskiego i Krzemienieckiego. W ich ocenie zgadzamy się całkowicie z Z. Kubików-



skim, nie bardzo natomiast zgadzamy się z redakcją, która zdecydowała się na 
druk, tym bardziej że i znawca epoki (wszystkie trzy prace związane są z XIV 
i XV w.) miałby im zapewne niejedno do zarzucenia.

Niestety, jeden tylko artykuł poświęcony jest współczesnemu Wrocławiowi — 
J. Duchowicza i Z. Majerskiego omówienie konkursu na urbanistyczne rozwiązanie 
dzielnicy Południe. Wydaje się, że w przyszłych tomach pożądane byłoby roz
szerzenie tej właśnie problematyki, sięgnięcie do zagadnień socjograficznych, ko
munalnych, architektonicznych. Jeśli nawet trudno byłoby o konkretne wyniki 
badań (są one dopiero w zaczątku), cenne będzie samo naszkicowanie problema
tyki.

„Rocznik“ zamyka „Kronika“, która poza niefortunną Ankietą zawiera dane 
o działalności TMW, TRZZ oraz obszerny (blisko 30 stron) Diariusz kultury Wro
cławia za rok 1956. W przyszłości warto by chyba pomyśleć o uzupełnieniu każdego 
tomu bibliografią wrocławską, tym bardziej że Biblioteka Uniwersytecka od dawna 
już gromadzi na bieżąco odpowiednie materiały.

Do tego nie ograniczają się jednak postulaty pod adresem Redakcji. Przede 
wszystkim należałoby definitywnie ustalić profil — naszym zdaniem — drogą 
ograniczenia się do zagadnień ściśle wrocławskich. Nie zaszkodziłyby też starania 
o zwiększenie liczby czytelników. Niżej podpisany bowiem, kupując „Rocznik“ 
w księgarni, dowiedział się, że jest jego pierwszym nabywcą.

Wacław Długoborski

F. G r a u s ,  DÉJINY VENKOVSKÉHO LIDU V CECHÁCH V DOBÉ PŘED
HUSITSKÉ t. II: Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419, na
kladatelství Československé Akademie Véd, Praha 1957, s. 632 +  23 ryciny + 6 map.

Książka F. Grausa, której pierwszy tom był już recenzowany w „Sobótce” \  
należy do poważnych osiągnięć powojennych historiografii czeskiej. Jej tom drugi, 
poświęcony okresowi od połowy XIII w. do r. 1418, jest znacznie obszerniejszy, bo
gatszy w treści i bardziej żywo napisany od tomu pierwszego, obejmującego czasy 
wcześniejsze. Przyczyną tego była niewątpliwie znacznie większa ilość źródeł, na 
jakich Autor mógł się oprzeć, pisząc o dziejach XIII i XIV w., niż ta, jaką dyspo
nował przy badaniu czasów dawniejszych, a być może i to, że — jak wydaje się — 
problematyka późniejszego feudalizmu (XIII—XIV w.) jest dla niego szczególnie 
bliska i pociągająca.

Recenzowany tom składa się z kilku części. Do właściwego tekstu pracy, obej
mującego analizę położenia ludności wiejskiej, F. Graus dołączył 6 ekskursów i 42 
różnego rodzaju dodatki. Pracę opatrzono wykazem wyzyskanych źródeł i literatury, 
streszczeniem rosyjskim i francuskim, indeksem oraz bogatym i dobrze dobranym 
materiałem ilustracyjnym.

Pierwszy rozdział, poświęcony omówieniu literatury i źródeł, rozpoczyna się 
naświetleniem głównych tendencji panujących w historiografii czeskiej i niemiec
kiej, jakimi były niemal powszechne uznanie czasów XIII i XIV w. za okres dobro
bytu i przyznawanie osadnictwu na prawie niemieckim roli czynnika, który wywołał 
radykalny przewrót i spowodował olbrzymi postęp w życiu gospodarczym Czech 
(co było wspólne dla wychodzących z różnych pozycji narodowych uczonych czes-

Recenzja pióra K. M a l e c z y ń s k i e g o  (Sobótka, VIII, 1953, s. 280—289).


