
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

K s i ę g a  H e n r y k o w s k a .  Z tekstu łacińskiego przetłuma
czył i wstępem poprzedził Roman Gródecki. W aneksie 
tekst łaciński księgi, (Biblioteka Tekstów Historycznych 
Tom II), Poznań—Wrocław, Instytut Zachodni 1949, str. 
434 +V III tabl., 1 mapa.
Dzieje powstania klasztoru niemieckich cystersów w Henry

kowie, zarówno sam przebieg ich fundacji przez notariusza księ
cia Henryka Brodatego, Mikołaja, jak i stan terytorium henrykow- 
skiego w przeddzień osadzenia tu mnichów i zagospodarowania 
przez nich otrzymanej ziemi, spisane zostały w kilkadziesiąt lat 
później (1269— 73) przez opata henrykowskiego Piotra. „Księga 
fundacyjna klasztoru henrykowskiego4* zachowana szczęśliwie do 
naszych czasów w oryginale, wydana została przez historyka nie
mieckiego Stenzela jeszcze prawie 100 lat temu (1854), który 
wydawnictwo swe uzupełnił cennym do dziś komentarzem topo
graficznym. Od tego czasu, mimo iż wielu badaczy powoływało 
się na Księgę henrykowską w swych studiach nad położeniem so
cjalnym ludności wiejskiej w Polsce, tekst jej nie został ponownie 
wydany, jeśli nie liczyć tłumaczenia niemieckiego (z r. 1937) 
i wyjątków przełożonych na polskie przez Rybarskiego.

Jest walną zasługą ruchliwego Instytutu Zachodniego, iż to 
szacowne dla poznania stosunków społecznych na zachodnim pod
górzu śląskim źródło uprzystępnił ponownie czytelnikowi, poda
jąc tłumaczenie polskie oryginału, a na końcu tekst jego łaciński. 
Tłumaczenia polskiego dokonał znakomity znawca naszego śred
niowiecza, prof. R. Gródecki z Krakowa. Przekład jego wierny 
a potoczysty, nie nastręcza większych zastrzeżeń i wątpjiwości. 
Większe natomiast nasuwają się już przy pobieżnym przegląd
nięciu tekstu łacińskiego. Oczywiście żadnych jakichś epokowych 
odczytów odmiennych od lekcji Stenzela nie można było w no
wym wydaniu księgi Henrykowej oczekiwać. W tych granicach, 
w jakich tekst nowego wydania zdołaliśmy skontrolować nie różni 
się on zasadniczo od tekstu stenzelowskiego. Drobne odmianki, 
nie wchodzę tu na razie, czy obecnie proponowane lekcje są po- 
prawniejsze od dawnych, jakie spotykamy obecnie w porównaniu 
z tekstem stenzelowskim, winny być zaznaczone dobitniej w tym



sposobie, iż wypadałoby moim zdaniem w przypisach literowych 
zaznaczyć zawsze różnice lekcji (tak np. na 1 stronie tekst Stenzla 
brzmi „Nota“, w obecnym wydaniu czytamy ,,Nos“ ). Po drugie 
wydawca tekstu łacińskiego nie zawsze opierał się na ogólnie 
przyjmowanej u nas Instrukcji Wydawniczej PAU. Modernizuje 
więc ortografię imion własnych i przymiotników od nich urabia
nych, do tekstu wciąga oczywiste myłki i przepisania się pisarza 
tekstu, rozwiązując imiona, zaznaczone w rękopisie siglami nie 
zaznacza, że są to własne wydawcy uzupełnienia; nie zwraca 
wreszcie uwagi na zmiany ręki pisarza (o czym czyni tylko ogólną 
wzmiankę w przedmowie) ani na poprawki kopisty samego w tek
ście. Dla wszystkich tych wypadków przewiduje Instrukcja spe
cjalne znaki względnie systemy objaśnień, do których w prak
tyce badacze przywykli i co ułatwia pracę. Niewątpliwie są to 
uchybienia drobne (choć możnaby ich wykryć więcej), ale sądzę, 
iż w tak ważnym wydawnictwie nie powinny one mieć miejsca.

Osobnych uwag domaga się komentarz przypiskowy wydaw
nictwa. Objaśnienia przypiskowe są podane wyłącznie tylko przy 
tekście polskim, ograniczone przy tym do objaśnień osób i rzeczo
wych wyjaśnień najważniejszych przedmiotów w tekście wystę
pujących. Cała zawiła sprawa nomenklatury miejscowości, nazw 
niw, lasów, potoków, gródków itp. które nieraz zaginęły, nieraz 
granice swe zmieniły, wreszcie z postępem techniki rolnej prze
stały istnieć (zwłaszcza potoki i strumyki) została odesłana do 
indeksu osób i miejscowości, gdzie z natury rzeczy nie mogła być 
w sposób dostateczny omówiona. Jeśli uwzględnimy nadto za
strzeżenia samego tłum atza i autora wstępu, iż obecne nazew
nictwo topograficzne okolic Henrykowa wskutek dawnych prze
mian na nazwy niemieckie, a obecnie ponownych odpolszczeń 
przeprowadzonych przez władze administracyjne, nie zawsze 
jest pewne i wymaga w każdym poszczególnym wypadku spraw
dzenia ze źródłami i mapą, to konieczność takich objaśnień topo
graficznych w formie przypisków numerowych w tekście wysu
nąć należy jako naczelny postulat przyszłego ewentualnego po
nownego wydania tekstu księgi Henrykowskiej. Obecne wydanie 
pozbawione rozwiązania zagadnień topograficznych nie tylko 
utrudnia badaczowi korzystanie z książki, ale zmniejsza jej w ar
tość popularyzacyjną.

Osobnych uwag wymaga przedmowa wydawcy i tłumacza. 
Zajmuje się ona prawie wyłącznie osobą i dziełem fundatora kla
sztoru (pisarzem książęcym Mikołajem), autorem i czasem po
wstania księgi, jej poszczególnymi redakcjami i kontynuacjami, 
dając na tym polu nieraz ciekawe i nowe przyczynki do interpre
tacji niewyjaśnionych przez Stenzla szczegółów. Ale zdaniem 
mym autor zbyt pobieżnie potraktował w przedmowie zagadnie
nia, najszerzej w samej księdze potraktowane, tj. stosunki pro



dukcyjne i położenie ludności, żyjącej na wsiach i uprawiającej 
rolę jeszcze przed sprowadzeniem tu konwentu cystersów.

Zagadnieniem ludności wiejskiej w Polsce na podstawie księgi 
henrykowskiej zajmowano się u nas od daw na; Małecki i Tymie
niecki poświęcili temu tematowi osobne ciekawe prace, wycho
dząc zresztą z odmiennych założeń i do odmiennych celów zdą
żając, a nie ma prawie badacza naszych stosunków wielkiej wła
sności od Piekosińskiego i Balzera po Rutkowskiego, którzy by 
we wnioskach swych nie oparli się na księdze henrykowskiej. 
Tymczasem tłumacz księgi i autor wstępu do niej nad zagadnie
niem przeszedł prawie do porządku dziennego, poświęcając mu 
zaledwie 6 (str. 48— 53) stronic. A przecież zagadnienie stosun
ków społecznych w Polsce drugiej połowy XII i początków XIII w. 
stanowi dzisiaj przedmiot specjalnego zainteresowania naszej 
nauki zdążającej do nowej syntezy okresu feudalnego w Polsce. 
Pomijając już okoliczność, że wiele zużytkowanych już od dawna 
wzmianek wymaga dziś nowej interpretacji, jest w książce wiele 
szczegółów, których dotąd wcale nie starano się wyjaśnić ani na
wiązać do istniejącego ustroju społecznego. Tak np. na gródku 
w Kołaczowicach (książęcym, obronnym?) siedzi w początkach 
XIII w. chłop zapewne książęcy, dziedziczny posiadacz (jego po
tomkowie nazwani są heredes rustici) Kołacz, władający nad 
wszystkimi okolicznymi lasami i gajami, do których pretensje po
tomków Kołacza musiał opat wykupić, podobnie jak każdego ry
cerza. Albo wieśniak (książęcy?) Kwiatek, siadujący na dworze 
książęcym, żyjący na łaskawym Chlebie klasztornym, stracił rękę 
od miecza; w jakich okolicznościach?, C z y  w pojedynku z innym 
chłopem, czy z szlachcicem, czy raczej w obronie księcia, lub na 
wojnie ?

A znowuż ci pół szlachcice, pół chłopi, uważający się za ry
cerzy, a trudniący się przygodnie uprawą ziemi, a przede wszyst
kim rozbojem na gościńcu (na drodze z Czech przez Bardo, Ząb
kowice, Strzelin do W rocławia), siedzą jak opat Piotr wyraźnie 
podkreśla, na równi z wieśniakami książęcymi, na ziemi księcia. 
A z drugiej strony tacy heredes, bracia ze Skolic, zdawałoby się 
chłopi-dziedzice, z których jeden był proboszczem w Starym Hen
rykowie jeszcze przed przybyciem tu konwentu, mają prawo swe 
(?, księcia?) ziemie klasztorowi sprzedać; co więcej nie jest im 
zatamowany jeszcze dostęp do stanu duchownego. Inny heres Mi
chał z Mikołajowie wymienia z klasztorem dobra swe, oczywiście 
ziemię książęcą, którą jednak ma prawo alienować.

A wreszcie rycerstwo feudalne, choćby w postaci takiego ry
cerza Wojciecha z Ciepłejwody, syna Niemca (rycerza) i Flan- 
dryjki, przedstawicielki tkaczy walońskich z osady św. Maury
cego pod Wrocławiem. Nie wiemy w jakim stopniu był on już 
spolszczony; rodowód jego świadczy wszelako, iż już w końcu 
XII w. rycerstwo niemieckie napływające do Polski mogło posia



dać w dziedziczne władanie ziemię, a przez ożenek z przedsta
wicielami ludności przemysłowej, mieszkającej pod miastem czy 
na podgrodziu, nie musiało być swych praw pozbawione.

O tym wszystkim i wielu dalszych charakterystycznych szcze
gółach nie podaje nam wstęp żadnych wiadomości ani wyjaśnień. 
A szkoda; zanalizowanie wiadomości o stanie stosunków społecz
nych lesistego pogórza i porównanie wyników takiej analizy 
choćby z ostatnimi wynikami nauki radzieckiej (choćby z pod
stawowymi pracami B. Grekowa nad ustrojem feudalnym Rusi), 
mogło by walnie posunąć naprzód w tym kierunku wiadomości. 
Jeżeli zaś na wydanie mielibyśmy spojrzeć nie jako na książkę 
przeznaczoną dla badaczy, ale na książkę popularyzującą zna
jomość przeszłości, to tym więcej potrzebnym jest wstęp wprowa
dzający czytelnika w zaznaczone w tekście zagadnienia i uczący 
go spostrzegać proces narastania wielkiej własności kościelnej 
w wiekach średnich jako proces ostrej walki klasowej.

Księga Henrykowska czeka nadal na swego naukowego wy
dawcę i na swego popularyzatora.

Karol Maleczyński

T a d e u s z  M i k u l s k i :  Spotkania Wrocławskie — Wrocław—
W arszawa (1950) 8°, s. 384. — Książnica-Atlas.
Genezą swą przynależy książka prof. Tadeusza Mikulskiego 

do tego pierwszego, ,,pionierskiego" okresu humanistyki uniwer
syteckiej we Wrocławiu, kiedy to historycy i literaci rzucili się 
gromadnie i ochoczo do odgrzebywania, wyszukiwania i odkry
wania wszelkich śladów polskości w dawnym Wrocławiu i prze
szłości Dolnego Śląska. Z upływem czasu w miejsce tego uczucio
wego entuzjazmu, zrodzonego zresztą z najszlachetniejszych po
budek, wstąpił planowy program systematycznych prac nad histo
rią Śląska i jego związkami z kulturą i piśmiennictwem polskim.

Prof. Mikulski jest na katedrze wrocławskiej prawowitym 
następcą Cybulskiego i Nehringa. I z tego też tytułu wypłynęły 
dla Autora jako kontynuatora ich pracy, moralnie uzasadnione 
zobowiązania. Nie odrywając się od swoich, dawniej już ugrun
towanych, zainteresowań literaturą polskiego Oświecenia wyty
czył sobie prof. Mikulski dodatkową linię badań, która dąży do 
nakreślenia roli Wrocławia w dziejach polonistyki uniwersyte
ckiej XIX wieku i do badania literackich związków Wrocławia 
z resztą Polski w okresie porozbiorowym. W tej dziedzinie dał już 
Autor szereg większych i mniejszych prac, z których najw ażniej
sze to : „Sto lat polonistyki wrocławskiej" (rzecz dawno refero
wana, a znana dotąd tylko ze streszczenia), „Z papierów W łady
sława Nehringa" (Sobótka II), „Związki rodziny Koraów z Pol
ską", (rzecz również dawno referowana, teraz dopiero w druku) 
oraz „Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836— 
1886“ (Oblicze Ziem Odzyskanych II. — 1948).


	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 1
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 2
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 3
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 4

