
Z. Wojciechowskiego i Z. Jedlickiego brak uwzględnienia rozpraw i artykułów 
J . Widajewicza, K. Buczka, Z. Wojciechowskiego czy ostatniego komentarza do 
wydania polskiego aktu z 6 X II 995 9. Nie zdaje się, aby tego rodzaju nieuznawanie 
wyników nauki historycznej polskiej mogło się przysłużyć do wyjaśnienia kwestii 
spornych w nauce, nie mówiąc o samej tendencyjności wysnutych wniosków. Ale 
to rzecz jużr osobnej rozprawy polemicznej.

K arol M aleczyński

B. S t e i n b o r n ,  ZŁOTORYJA, CHOJNÓW, ŚWIERZAWA. ZA BYTKI SZTU
K I REGIONU, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotoryi, Zakład Narodo
wy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław 1959, s. 167.

Praca Bożeny Steinborn ma za zadanie budzić zainteresowania regionalnymi 
zabytkami wśród mieszkańców pow. Złotoryj skiego oraz informować o nich turystów 
zwiedzających tę część Dolnego Śląska. Nie jest ona ani wyczerpującą monografią 
sztuki regionu, ani naukowym katalogiem jego zabytków. Jest po prostu popularno
naukowych przewodnikiem po ważniejszych dziełach sztuki znajdujących się w pow. 
złotoryjskim i jako tego rodzaju przewodnik należy ją  oceniać. Zapotrzebowanie na 
prace tego typu niewątpliwie istnieje, o czym świadczy m. in. duży popyt, z jakim  
spotkała się na rynku księgarskim książka B. Steinborn.

Książkę rozpoczyna wstęp poświęcony zwięzłej charakterystyce sztuki regionu, 
po którym następuje właściwa treść podzielona na cztery części poświęcone: Złoto
ryi, Chojnowowi, Świerzawie oraz ważniejszym zabytkom innych miejscowości 
pow. złotoryj skiego. W pierwszych trzech częściach zamieszczono krótkie szkice 
historii omawianych miast oraz opisy znajdujących się w nich zabytków sztuki. 
Część czwarta zawiera lakoniczne wzmianki o niektórych innych miejscowościach 
i godnych uwagi obiektach tych miejscowości pow. złotoryj skiego. Książka nie po
siada aparatu naukowego, lecz zgodnie z je j charakterem została zaopatrzona jedy
nie przypisami objaśniającymi pewne fakty czy terminy względnie zawierającymi 
argumentację do twierdzeń występujących w tekście.

Książka B. Steinborn jest napisana w sposób prosty i przystępny, w formie 
nadającej się świetnie do podobnej popularnonaukowej monografii artystycznej. 
Przyczynia się do tego zarówno jasność i zwięzłość stylu, jak  i obfite zaopatrzenie 
książki w przejrzyste plany, szkice i efektowny materiał ilustracyjny. Świadczy to 
niewątpliwie o dużym talencie popularyzatorskim Autorki. Atrakcyjność książki 
podnosi bardzo staranne je j wydanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
wspaniały papier, przyjemna szata graficzna. Szkoda tylko, że skoro włożono już 
tak wiele trudu dla uprzystępnienia i uatrakcyjnienia treści książki, zamieszczona 
na s. 85 mapa zabytków powiatu wykonana została w sposób uproszczony, w kolorze 
czarno-białym, bez uwzględnienia elementów krajobrazu, rzek i gór wymienianych 
w tekście. Uwzględnienie ich na mapie bądź zaopatrzenie książki w mapę fizyczną 
powiatu bardzo by się przydało.

Przejdźmy do treści książki i je j ujęcia przez Autorkę. Na wstępie trzeba przy
znać, że B. Steinborn przestudiowała sumiennie literaturę regionalną i zapoznała się

9 Por. przykładowo Z. W o j c i e c h o w s k i ,  P olska nad W isłą i Odrą, Kato
wice 1939; G. L a b u d a ,  Studia nad początkam i państw a polskiego, Poznań 1946; 
J . W i d a j e w i c z ,  Państwo Wiślan, Kraków 1947; t e n ż e ,  K raków  i Pow ażę 
ta dokum encie biskupstw a praskiego, Poznań 1938; K. B u c z e k ,  O dokum encie  
biskupstw a praskiego z r. 1086 (Roczniki Histor., 1939—1946, XV); z czeskiej choćby 
V. N o v o t n ý ,  Č eské dějiny, I, cz. 1, Praha 1913. Por. też objaśnienia do wydania 
dokumentu z r. 995 w Kodeksie dyplomatycznym Śląska, Wrocław 1956, I, nr 3.
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na miejscu z zabytkami, co znalazło wyraz w nasyceniu treści książki znaczną ilo
ścią danych szczegółowych dotyczących przeszłości regionu i jego pamiątek arty
stycznych. Lecz poznanie dziejów lokalnych, oparte na starszej, w większości nie
mieckiej, literaturze historycznej, nie może wystarczyć do napisania dobrej, od
powiadającej dzisiejszym wymogom popularnej monografii regionalnej. Potrzebna 
jest również do tego nieco szersza, przynajmniej podstawowa, orientacja w nowszych 
polskich osiągnięciach i prądach naukowych w zakresie historii Polski i historii 
Śląska, której brak daje się odczuwać u Autorki. Tak na przykład chyba bez
krytycznemu oparciu się na starszej, nacjonalistycznej, literaturze niemieckiej na
leży przypisać niesłuszne, jednostronne przedstawienie w książce najazdów hu- 
syckich na Śląsk, których ofiarą padła m. in. Złotoryja, jako akcji o charakterze 
rabunkowym, urządzanych przez „zdezorganizowane“ wojska husycke, przy jedno
czesnym gloryfikowaniu „dzielnych mieszczan“ Złotoryi, broniących się przeciw 
husytom *.

Nie chodzi o to, by pominąć zupełnie milczeniem zniszczenia spowodowane 
przez wojny czy wojska husyckie na Śląsku. Chodzi jednak o to, by przedstawić 
akcję husycką na Śląsku, w której brało udział wielu Polaków, we właściwym 
świetle, zarówno jako odwet za barbarzyńskie wyprawy krzyżowe do Czech, jak  
i walkę o opanowanie dzielnicy śląskiej przez husytów Czechów i Polaków popie
ranych niejednokrotnie przez radykalne żywioły miejscowe. Dla uniknięcia popeł
nionego błędu starczyło zapoznać się z treścią nowszych podręczników historii Polski 
(podręczników licealnych czy Historii P olski PAN), nie mówiąc już o bardziej 
szczegółowej literaturze tem atu1 2. Nie można oczywiście oczekiwać od Autorki po
pularnej pracy regionalnej, by zajmowała się obszerniej kwestią husycką, można 
natomiast wymagać, by nie przepisywała bezkrytycznie wiadomości z nacjonali
stycznej literatury niemieckiej, lecz by czerpiąc nawet z niej, traktowała je  kry
tycznie i zgodnie z najnowszymi wynikami badań.

Tak samo bezkrytycznie przyjmuje Autorka poglądy literatury niemieckiej 
c korzystnym wpływie przejścia Śląska pod rządy pruskie w X V III w. na rozwój 
gospodarczy i urbanistyczny miast, którymi się za jm uje3. I tu również należałoby 
postępować znacznie ostrożniej. Zainteresowanie życiem gospodarczym władz prus
kich niewątpliwie istniało, trzeba je  jednak widzieć we właściwym świetle na tle 
podobnych zainteresowań w innych państwach w drugiej połowie X V III w. Kwe
stia realnego wpływu pruskiej polityki ekonomicznej na życie gospodarcze -Śląska, 
wpływu gloryfikowanego przez całą dawniejszą historiografię niemiecką, nie jest 
jeszcze przez historyków polskich należycie zbadana. Niemniej podnoszenie „za
sług“ Fryderyka II dla Śląska, nawet w skali lokalnej, nie jest chyba zadaniem pol
skich prac popularnonaukowych. Wreszcie na zakończenie kwestii natury bardziej 
ogólnej nasuwa się spostrzeżenie, że istnieje w książce pewna dysproporcja między 
omówieniem zabytków sztuki sakralnej a sztuki świeckiej. Tej ostatniej poświęco
no znacznie mniej miejsca, co jest w dużym stopniu zrozumiałe ze względu na 
mniejszą ilość zabytków świeckich w stosunku do kościołów. W tej sytuacji nale
żałoby moim zdaniem tym staranniej i obszerniej omówić zabytki architektury 
świeckiej jako rzadsze i zasługujące przez to na szersze potraktowanie.

1 B. S t e i n b o r n ,  op. cit., s. 23—24.
2 Zob. z literatury bardziej szczegółowej: R. H e c k ,  Ś ląsk w czasie pow stania  

husyckiego  (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1955, s. 179—200); W. W i e r z e j -  
s k a, Piotr P olak „defensor regni Polon iae“ w dobie w alk  husyckich  (Sobótka, 
1953, s. 124—142); E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Czechach i w Polsce, 
Warszawa 1959; R. H e c k ,  E. M a l e c z y ń s k a ,  Ruch husycki w Polsce. W ybór 
tekstów  źródłow ych, Wrocław 1953.

3 S t e i n b o r n ,  op. cit., s. 29 i 63.



Jako historyk sensu stricto nie czuję się powołany do dokładnej analizy wy
wodów Autorki, poświęconych ściśle kwestiom z zakresu historii sztuki. Ogólnie 
biorąc, robią one wrażenie jasnych, fachowych i wystarczających w pełni dla celów, 
jakie ma spełniać tego rodzaju książka.

Przejdę wreszcie do kilku uwag natury bardziej szczegółowej. Pierwsza z nich 
dotyczy lokacji miasta na prawie niemieckim. Osobiście jestem skłonny uważać, 
że zatwierdzenie magdeburskich przepisów prawnych przesłanych „gościom“ ksią
żęcym w Złotoryi, dokonane w r. 1211 przez Henryka Brodatego, oznacza wprowa
dzenie tamtejszych stosunków prawnych w tym mieście śląskim, a tym samym 
lokację na prawie niemieckim, tak że przesuwanie lokacji miasta na lata później
sze, między 1211 a 1232, jak  czyni to Autorka, nie wydaje się słuszne. Autorka jed
nak niezbyt konsekwentnie podchodzi do sprawy lokacji. Na s. 18 pisze o lokacji 
miasta jako o pojęciu obejmującym wytyczenie jego planu, sieci ulic, obwarowań 
i nadanie pełnego ustroju miejskiego, a na s. 19 stwierdza, że lokacja oznaczała 
najczęściej prawne uregulowanie istniejących stosunków miejskich. Nawiasem 
mówiąc, mylnie została podana w książce data pierwszej lokacji Wrocławia na r. 
1232 zamiast 1242. Być może, że pomyłka powstała na skutek błędu drukarskiego.

Zastrzeżenia nasuwają niektóre przypisy objaśniające Autorki. Przykładem 
może być bardzo „okrągłe“ określenie foluszu jako „urządzenia o napędzie wodnym, 
służącego produkcji przemysłowej“ 4 5, które niczego bliżej nie wyjaśnia. Wychodząc 
z tej definicji, Autorka mówi następnie o „foluszach“ białoskórniczych, garbar
skich, prochowych, określając niesłusznie tym mianem odpowiednie zakłady prze
mysłowe istniejące w Złotoryi. Nieco naiwny jest przypis stwierdzający, że sukien
nice w Złotoryi wybudowano z polecenia księcia, ponieważ nie chciał się on 
zgodzić na handel suknem w domach prywatnych6, bez wskazania na istotne przy
czyny budowy sukiennic w miastach średniowiecza (interes księcia i korzyści 
kupców sukienników). Jednak tego rodzaju drobne usterki nie są łatwe do unik
nięcia i nie one mogą decydować o ogólnej ocenie pracy.

Na zakończenie trzeba jeszcze raz stwierdzić, że istnieje niewątpliwie duże 
zapotrzebowanie na książki, które związywałyby ludzi Dolnego Śląska z regionem, 
w którym mieszkają, i popularyzowałyby zabytki dolnośląskie wśród społeczeń
stwa innych ziem polskich. Książka B. Steinborn może w zasadzie z powodzeniem 
spełniać te zadania. B. Steinborn wykazała, że posiada zacięcie popularyzatorskie. 
Jednak dużą bez wątpienia wartość książki i pozytywną je j funkcję społeczną 
podważył w pewnym stopniu wspomniany wyżej fakt nieuwzględniania w niej n a j
nowszych ujęć historiografii polskiej i tendencji w tejże historiografii panujących. 
Książka B. Steinborn może być przykładem dobrej pracy pod względem formy 
popularyzacyjnej i przykładem niektórych błędów w ujęciach, których należy 
unikać.

Roman Heck .

W. D z i e w u l s k i ,  WALKA CHŁOPÓW PODOŁAWSKICH ZAKONU MAL
TAŃSKIEGO O WOLNOŚĆ WYZNANIA W KOŃCU X V I WIEKU (Kwartalnik 
Opolski, 1959, z. 4, s. 145—153).

Ostatnie ćwierćwiecze X V I stulecia jest okresem silnego naprężenia sto
sunków społecznych na wsi śląskiej, związanego z jednej strony z rozwojem go
spodarki pańszczyźniano-folwarcznej, a z drugiej z konfliktami wyznaniowymi 
i narodowościowymi. Najpoważniejszym ruchem chłopskim tego okresu było

4 Ibid., s. 24.
5 Ibid., s. 23.


