
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE 

REEDYCJE WAŻNYCH PRAC ONOMASTYCZNYCH 
Z POGRANICZA NIEMIECKO-SŁOWIAŃSKIEGO 

Turyngia należy do tych obszarów dawnej „Germania Slavica", które dyspo

nują stosunkowo wczesną, zróżnicowaną lokalnie i chronologicznie dokumentacją 
swej słowiańskiej przeszłości. Ze względu na w zasadzie pokojowe i ewolucyjne 
włączenie w skład państwo\'.iaści niemieckiej doszło na tym terenie do szybkiej 
<!Syrnilacji kulturowej i zaniku uchwytnych archeologicznie cech odrębności lud

ności słowiańskiej (por. ostatnie ujęcie syntetyczne Sigrid Dusek, Geschichte und 

Kultur der Slawen in Thii.ringen. Erlii.uterungen zu.rd Ausstellung, wyd. R. Feu

stel, Museum fi.ir Ur- und Frilhgeschichte Thilringens, Weimar 1983). Tym większe 
znaczenie mają świadectwa językowe dokumentujące zasięg, rozmieszczenie i po 
części chronologię osadnictwa słowiańskiego. Mimo że badania naukowe nad to
ponomastyką Turyngii rozpoczęły się względnie wcześnie, gdyż krótko po połowie 
XIX w., mimo znacznego ich zintensyfikowania w latach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych bieżącego stulecia przez naukę w NRD (zob. sprawozdanie w mojej 
pracy Słowianie i GermciniE! w Niemczech środkowych we wczesnym średniowie

czu, Poznań 1976, s. 274 nn.), do dziś nie dysponujemy nowoczesnym opracowaniem 
całości tej problematyki w skali Turyngii (wszakże wydawnictwo Bohlau zapo
wiada w ramach serii Mitteldeutsche Forschungen monografie L. E. Schmitta 
i H.-R Hardera. Die Ortsnamen des Landes Thiirinoen oraz Die Ortsnamen des 

Landes Sachsen). 

Kamieniami milowymi wczesnych etapów badań nad onomastyką w Turyngii 
były prace P. Cassela, W. Arnolda i A. Werneburga. Wszystkie one stanowiły do 
niedawna rzadkość bibliograficzną. Obecnie, dzięki inicjatywnie firmy wydawni
czej Bohlau, która w ramach serii Mitteldeutsche Forschungen uruchomiła podse
rię obejmującą przedruki starszych edycji źródłowych oraz monogra!ii o szcze
gólnych walorach poznawczych do dziejów dość szeroko rozumianych „Niemiec 
środkowych" (termin ten odpowiadałby w naszym rozumieniu raczej pojęciu „Nie
miec wschodnich") 1, dzieła wymienianych autorów stały się - drogą przedruków
.:inastatycznych - łatwiej dostc;pne nauce. Przedruk obszernego (ponad 700 s. dru
ku) dzieła W. Arnolda, An8ierlelungen und Wanderungen deutscher Stii.mme. Zil

meist nach hessischen Ortsnamen, Marburg 1875 (wyd. 2 Marburg 1881), które -
zaznaczmy - spotkało sic; in.in. z krytycznymi uwagami Fryderyka Engelsa 2, nie 
był dotąd dostępny piszącemu te słov,;a, natomiast w 1983 r. ukazały się drukiem 
(:=taraniem L. E. Schmitta) reedycje prac Cassela i Werneburga. 

1 Por.: H. G. S t ein ber g, Der Begriff „Mitteldeuschland" (Berichte zur deut-. 
schen Landeskunde, 39(1967) s. 31-48); H. W o l f, Wandlungen des Begritfs „Mit
teldrntsc/tland" (Festschrift for Friedrich von Zahn, t. I, Koln-Graz 1968, s. 3-
23). 

2 E. En g e l s, Der frii.nkische Dialekt. Anmerkung zu Die frćinkische Zeit 
(tenże, Zur Geschichte und Sprache der deutschen Frilhzeit, wyd. 2, Berlin 1963, 
s; 97-155). 
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P. Cassel, Thiiringische Ortsnamen. Zwei Abhandlungen, Bohlau Ver1ag, Koln
Wien 1983 (Ivlittcldcutsche Forschungen. Sondcrreihe: Qucllcn und Darstellungen 
tn Nachdrucken, t. 5). Pierwsza z tych rozpraw, Ober Thiiringische Ortsnamen, 
ukazała się w 1,854 r. na lamach Wissenschaftliche Berichtc der Erfurter gemein
Jiutzigen Akademie der Wissenschaften 1(1854) s. 87-224, oraz dwa lata później 
pod tym samym tytułem jako osobny druk (Erfurt 1856), który też stał się podsta
w:1 reedycji. Cz�ść druga jako Thiiringische Ortsnamen. Zweite Anhandlung. Ein 
Ak,deniisches Programm, ukazała siG \V Erfurcie w 1858 r. W części pierwszej 
autor zajął si� najpierw zc1gadnieniarnt teoretycznymi i porównawczymi topono
mastyki, przy czym - niezależnie od ograniczeń zrozumiałych n.a tym etapie ba
da11 - lektura tych rozdziałów może i dziś nie tylko zadziwić widoczną erudycjq 
(Cassel zajmuje się m.in. jflZYkiem baskijskim, celtyckim, onomastyką biblijną 
i orientalną, a także wykazuje dobrą znajomość mitologii starogermańskiej), lecz 
także nieoczekiwanie „nowoczesnym" pojmowaniem zadati onomastyki i społecz-
1,ych uwanmkowa11 nazewnictwa. Najbardziej poznawczo wartościowymi częściami 
pracy Cassela są jednak obszerne wywody na temat nazw miejscowych o rdzeniu 
-Ieben i- mar. Zwłaszcza ta pierwsza kategoria nazw. która - jak wykazała
obszerna późniejsza literatura przedmiotu - stanowi źródło historyczne o wielkim
znaczeniu, została przez Cassela zbadana (i zarejestrowana) bardzo wnikliwie.

W 1884 r. na łamach „Jahrbiicher der Koniglichen Akademie der gemeinni.itzi
ger Wissenschaften zu Erfurt", seria nowa, t. 12, s. 1-213, ukazała się obszerna 
rozprawa A. Werncburga Die Namen der Ortschaften und Wiistungen Thiiringen, 
(reedycja: Koln-Wien 1983, l\Iitteldeutschc Forschungen, Sonderreihe: Quellen und 
Darstellungen in Nachdrucken, t. 2). W stosunku do prac Cassela i Arnolda stu
dium Werneburga oznaczało znaczny postr,p. Dziś oczywiście i ono jest przesta
n:ałe zarówno w sensie metodycznym, jak i w znacznej mierze merytorycznie, 
cll!Jciuz: liolJra :wc1jumość Llialektu turugskiegu uraz stosunków lokalnych sprawHa, 
że wiele problemów szczegółowych Werneburg potrafił ocenić i rozwiązać popraw
nie. Przedstawiając materiał nazewniczy według poszczególnych tematów języko
wych, omówi! także Werneburg (s. 135-140) nazwy wskazujące na dawne osad· 
nictwo slowia1iskie (typu -wenden, -winden) oraz nazwy wręcz słowiańskiego po
chodzenia. Uwagi końcowe Werneburga (s. 144 nn.) oraz jeden z aneksów, traktu
jący o granicach historycznej Turyngii (s. 178 nn.), stanowią wymowny dowód 
nowoczesnego jak na owe czasy rozumienia zadań toponomastyki w służbie badaó 
historycznych. Dokładne mapy Turyngii dołączone do pracy Werneburga, przed
stawiające ten kraj w chwili poprzedzającej wielkie zmiany dwudziestowieczne, 
stanowić będą także dużą pomoc dla badaczy. 

Jeżeli wolno by do obu wymienionych reedycji zgłosić jakąś uwagę krytyczną, 
to dotyczyłaby ona pominiqcia przez Wydawcę jakiegokolwiek komentarza nauko· 
wcgo, w którym by przedstawiono przedrukowywane dzieła i ich autorów z punk
tu widzenia µonad stulecia nO\vszych badaó językoznawczych . W ich braku motna 
i należy odwołać si<; du opracowa11 specjalnych poświęconych dziejom badań ono
mastycznych w tej czqści Niemiec, przede wszystkim do artykułu R. Pistona Ge
ochichte und Stand der Namenforschung in Tiihringen, w: Festschrift fur Frie
drich i:on Zahn, t. lI: Zur Sprache und Literntur Mitteldeutschlands, Koln-Wien 
1971 (!\Iitteldeutsche Forschungen, t. 50/Il), s. 138-178. 

Wsponmianego braku ustrzegło się wydawnictwo Bohlau w innej serii wydaw
niczej, specjalizującej się w najróżnorodniejszych przedrukach prac ważnych 
w dziejach slawistyki i historii kultury krajów słowiai1skich: Slavistische For
schungen. Z bogatego programu wydawniczego, realizowanego począwszy od 1962 
r. w tej serii (du r. 1984 seria Slavistische Forschungen przekroczyła liczbę 45
tomów), wspomnimy jedynie o trzech pracach opublikowanych w latach 1981-
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1982. Wszystkie one doszły do skutku w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy 
wydawnictwem Bohlau a Zentralantiquariat der DDR w Lipsku, przy czym we 
wszystkich trzech wypadkach reedycje opracował i zaopatrzył wstępem lub posło
wiem wybitny slawista lipski Ernst Eichler. 

Dość liczne w XIX w. w Niemczech próby rozpoznania, rejestracji i interpre
tacji nazewnictwa słowiańskiego najczęściej nie wykraczały ponad aktualny każ
dorazowo stan wiedzy językoznawczej, a poza tym zależały oczywiście od możli
wości źródłowych (zwłaszcza od stanu publikacji źródeł średniowiecznych). Nie 
zawsze uświadamiano sobie konieczność współpracy z innymi naukami, zresztą 
�ame możliwości takiej współpracy w warunkach „ząbkowania" nauki archeologii 

i niezadowalającego stanu publikacji źródeł „historycznych" były nader skromne. 
W dodatku należy pamiętać o braku przed U70 r. {kiedy w Lipsku powstała ka

tedra slawistyki) jakichkolwiek ram organizacyjnych sprzyjających badaniom nad 
starożytnościami słowiańskimi w Niemczech, co sprawiło, że zbieranie i wyjaśnia

nie dawnych nazw słowiańskich było swego rodzaju „hobby" uprawianym przez 
lokalnych miłośników historii, wielce nieraz zasłużonych, niekiedy wszakże nie 
pozbawionych cech dyletanctwa. Niektóre wszakże prace tego typu zachowały 
wartość naukową do naszych czasów. Trzy takie prace udostępniono zainteresowa
nym w ramach serii Slavistische Forschungen. 

Obaj autorzy wznowionych dziel byli postaciami poniekąd typowymi dla sla
wistyki niemieckiej przełomu XIX i XX w. (Karl Friedrich) Gustav Hey {1847� 
1916) od 1871 r. był nauczycielem gimnazjalnym w saskim Dobeln, przez kilkadzie
siąt lat uczył łaciny, historii starożytnej i francuskiego, prywatnie zaś badał sło
wiańskie nazewnictwo swej saskiej ojczyzny. Najważniejsza z prac opublikowa
nych przez Heya (jego nie opublikowany dorobek spoczywa obecnie w Archiwum 

Kultury Serbskiej w Budziszynie) ukazała się drukiem w Dreźnie w 1893 r. 
(G. Hey, Die slavischen Sied/u.ngen im Konigreich Sachsen mit Erkliirung ihrer 

Namen. Mit Nachwort und ergiinzenden Verzeichnis zu den Ortsnamen von Ernst 
Eichler, Koln-Wien 1981, Slavistische Forschungen, t. 35). Praca Heya nie spotka
ła się po ukazaniu ze zbyt żywym i entuzjastycznym przyjęciem w nauce, na 
dluższ::i metą potrarna jednak obronić swą wartość. Na uwagą zasługują metodycz
ne podstawy wyłożone we wstępie, a także (widoczne już w tytule) dążenie do 
podporządkowania badań onomastycznych celom historycznym. Stosunkowo ob
szerny wstęp historyczny (s. 1-26) ma obecnie naturalnie w dużej części wyłącznie 
„historyczne" znaczenie, pod koniec XIX w. trafnie jednak na ogół reasumował 
stan wiedzy o słowiańskiej przeszłości (wschodniej) Saksonii. Założenia metodycz
ne rozwijane w dalszych partiach wstępu poddał analizie Ernst Ęichler w posło
wiu napisanym specjalnie w tym celu (nie numerowane stronice na końcu książ
ki). W posłowiu znalazło się też miejsce dla bardziej szczegółowej oceny dzieła 
G. Heya i dla prezentacji jego mało znanej sylwetki. Istotnym uzupełnieniem
i pomocą dla badaczy jest także sporządzony przez Eichlera wykaz tych nazw

cmówionych przez Heya, które w późniejszej nauce doczekały się odmiennych ob
jaśnień, wraz z odwołaniami do konkretnych prac. Długi ten wykaz wcale ;,.resztą
nie obniża zasług Heya, który dobrze znał niektóre języki słowial'1skie, a poza tym
posiadał gruntowne ogólne przygotowanie lingwistyczne. Wiele z jego etymologii
zachowało wartość do dziś. Przede wszystkim zaś bezsprzeczna jest jego zasługa
opracowania po raz pierwszy i zgodnie z rygorami naukowymi właściwymi ala

kol°ica XIX w. całości naze,vnictwa słowiańskiego (osobno potraktował Hey nazwy
,,niejasne") w zakresie nazw miejscowych (z uwzględnieniem nazw osad opusto
szałych) dla całego większego obszaru historycznych Niemiec. Niestety, podając
;i.ródlowe formy nazw nie przytacza Hey z reguły dokumentacji, tak że kontrola
jego wywodów jest znacznie utrudniona. Nie uwzględniał także, bo na to było
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jeszcze za wcześnie, tzw. nazw terenowych (Flurnamen). których znaczenie, także 

db wyświetlania dawnych stosunków osadniczych, odkryto znacznie później. Dzie

ło lfoya „kan a ber he ut e nicht mehr als ein voll gi.iltiges �achschlagewerk ... 

gelten'' (Eichler), na trwułe miejsce w dziejach slawistyki niewątpliwie sobie wszak-

że zasłużyło. 

Nazwy terenowe zostały natomiast metodycznie wli.iczonc w zakres analizy 

przez współczesnego Heyowi i reprezentującego zbliżony typ osobowości badaw

c:t.c,j Paula Kiihnela. P. Kiihncl (1848-<1;924) pochodził z rzemieślniczej rodziny 

śląskiej, przez wiele lat by! nauczycielem gimnazjalnym (m.in. przez pewien czas 

w Ostrowiu kolo Wielenia), był utalentowanym i wielostronnie uzdolnionym języ

koznawq (tłumaczył także z literatury chii1skiej i japo11skiej), największe jednak 

;;a sługi położył na Hiwie toponomastyki słowiat'lskk j. Należał do tej samej gene

racji badaczy co G. Hey, Arnost Mucke i - że wymienimy nazwisko badacza 

rangi akademickiej - Aleksander Bruckner, którzy położyli podwaliny pod kry

tyczne badania w dziedzinie toponomastyki slowia,'iskiej w Niemczech poprzez 

pracochłonne zestawienia różnych kategorii nazw wydobywanych z materiałów pu

blikowanych i archiwalnych, opracowań kartograficznych, a także (dotyczy to 

nazw terenowych) czerpanych z ust samych mieszkat'lców. Wyniki badari wymie

nionych uczonych stanowią nie tylko chlubne świadectwo ich uczoności i akrybii 
badawczej, nie tylko dokument w dziejach slawistyki i jqzykoznawstwa, lecz także 

w chwili obecnej posiadają niezaprzeczalny walor �ródłowy, jako że czerpały tak

i:e ze żródel dziś nie istniejących lub nieodtwarzalnych. 

Chronologicznie pierwsza jest praca o słowiańskich nal'.wach miejscowych i te

renowych na Górnych Łużycach (P. Kiihnel, Die siavischen Orts- und Fiurnamen 

der Obcrlausitz, herausgegeben und mit einer Einleitung und Bibliographie verse

ilen von Ernst Eichler, Bohlau, Koln-Wien 1982, Slavistischc Forschungen, t. 36), 
która ukazywała sie drukiem w latach 1890-189!-l nrt łrtmach PL'rindyku „Neue� 
L:iusitzisches i\lagazin" oraz osobno w pięciu zeszytach w Lipsku w latach 1891-

1899. W latach 1901-1903 na łamach „Zeitschrift des Historischen Vereins fiir Nie

dcrsachsen" (i osobno w 3 częściach w Hanowerze 1902-1903) ukazało się dzieło 

o tych samych kategoriach nazw na obszarze ówczesnej rejencji lilneburskicj

(P. Ki.ihnel, Die s/avischen Orts- und Flurnamen im Liineburgischen. Mit einem

Von\'ort und einem Verzeichnis der slavischen Wortstamme herausgegeben von
Errut Eichlcr, Bohlau, Koln-Wien 1982, Slavistische Forschungen, t. 34). Oba dzie

ła liczą ponad 500 stron każde. E. Eichler zaopatrzył reedycje (podobnie jak

1\· wypadku dzieła G. Heya) w zwięzłe, lecz treściwe wsh;py, informujące o Auto
rze i jego dziele. W tomie „łużyckim" na s. XVII--XVIII Eichler zestawił wszyst

kie jc;zykuzna wcze prace Kuhnela. Tom „dolnosaski" zaopatrzony został w indeks

:,!owiai'iskic.:h źródłosłowów występujących w prezentowanym materiale nazewni

czym, a tom „łużycki" - w polsko-niemiecki słowniczek łużyckich nazw miejsco

\vych wchodzących obecnie w skład Polski. O ile słowiańska toponomastyka Łużyc

niejednokrotnie była w późniejszych czasach przedmiotem badati (co bynajmniej

nie deprecjonuje poznawczego znaczenia studium Kilhnela) 3, o tyle ta sama tema

tyka w odniesieniu do wschodniej części Dolnej Saksonii (rejon Li.ineburga), czyli

do obszarów zamieszkiwanych niegdyś przez Drzewian połabskich i ich potomków,

r.ie była po Kuhnelu (i niemal równolegle w Polsce opublikowanym studium Mu

ki 4) systematycznie badana. Przyjęte życzliwie, choć krytycznie, przez A. Bruck-

8 Por. E .. 
E i c hl e r, H. W a l t h e r, Ortsnarnenbuch der Oberlausitz, cz. I�II

(Deutsch:slaw1sche Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte, nr 28-
29), Bcrlm 1975-1978. 

� E. Mu ka, Szczątki języka połabskiego Wendów liineburskich. Zebrane i opra

cowane w latach 1901-1902 (Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umie
jętności w Krakowie, 1(1904) s. 313-569). 
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nera � G. Heya s prace Kuhnela u doczekały się także surowej i nic zawsze uzasad
nionej merytorycznie krytyki ze strony J. Koblischke 7• 

Na omówionych powy;;cj reedycjach wydawnictwo Bohlau nie zamierza po
przestać:. Jako tomy 45 i 4ti serii Slavistische Forschungen ukazały się w 1984 r. 
lub mają się niebawem ukazac dwie kolejne pozycje z dziedziny badai1 nad topo
nomastyką słowiańską w Niemczech: dysertacja A. Brucknera o osadnictwie slo
wiat'1skim w Starej Marchii i w Magdeburskiem (A. Bruckner, Die sLavischen 

.4nsiedelungen in der Altmark und im Magdeburgischen. Mit einem Vorwort von 
Karl Gutschmidt. Reprint der Originalausgabe 1879 ... , Koln-Wien rn84) oraz zbiór 
prac Ermta Mucke z dziedziny toponomastyki serbołużyckiej (E. Mucke, Abhand

lungen uad BEitrći.ge zur sorbischen Namenkunde 1881-1929, hg. v. E. Eichler). 
Wraz z innymi reedycjami, jakie w ostatnich lataci, ukazały się w Niemczech 
!.arówno w obu wymienionych powyżej seriach wydawniczych (IVlitteldeutsche For
scliungen i Slavistische For�chungen), jak i poza 1,imi 6, omówione tomy w pełni
realizuj,1 zamysł ułatwienia dost�pu i przypomnienia celniejszych pomników języ
koznawstwa slowiai1sk.iego, sformułowany przez init:jatora sc:mcj idei i większości 
opublikowanych reedycji - emerytowanego profesora uniwersytetu w Kolonii, 
Reinholda Olescha. 

Jerzy Strzelczyk 

J. Str ze 1 c zy k, GOCI - RZECZYWISTOSC I LEGENDA, Warszawa 1984,
ss. '180, 6 wkładek il. 

Historiografia najtrudniejszego okresu dziejów przełomu starożytności i wczes
nego średniowiecza wzbogaciła sil; ostatnio o nowe i pod wieloma względami nie
zwykle dzieło. Chodzi o wydaną w ccramowskiej serii PWN obszerną monografie,: 
Gotów pióra J. Strzelczyka. Przyzwyt:zajeni bowiem jesteśmy do prac mniej lub 
bardziej kontaktujących z histori,1 nomadów turecko-mongolskich lub ugrofińskich 
i Germanów, których to prac głównym jedn<lk ,vątkiem pozostaje wciąZ przeszłość 
Słowian. Autor, który niegdyś szedł podobnie tym utartym szlakiem badawczym, 
zmienił go w sposób radykainy, czyniąc głównym przedmiotem swych zaintereso
wań dzieje najgłośniejszego z wielkich szczepów gcrmai1sk..ich Gotów. Ju.:: 
wcześnie zdradzał tendencje; do pisania wczesnośredniowiecznej historii ludów nie 
tylko słowiańskich, publikując rozprawę pt. Słowianie i Germanie w Niemczech 

frodkowych we wczesnym średniowieczu (Poznań 1976). Stanowi ona jakby przej
ście od dawnych badań słowianoznawczych do, rzecz u nas nader rzadka, napisania 

5 Por. recenzje: A .. Bruckner, ,,Kwartalnik Historyczny", 16(1902), s. 467-468;
G. Hey, ,,Neues Laus1tz1sches Magazin", 78(1902), s. 283-287. 

6 Krytyka J. Koblischke kierowała się bezpośrednio przeciw późniejszej pracy 
P .. Kuhnela, kt_óra istotnie wykazuje tendencję do ekstensyv.mej interpretacji ma
teriału nazewmczego na korzyść języka słowiańskiego; P. Kii h n e 1, Finden sich 
noch Spuren der Slawen im mittleren und westlichen Hannover? (F'orschungen 
zur Geschichte Niedersachsens, t. I, z. 5, Hannover-Leipzig 1907). Obok krytyki 
J. Koblischke (por. następny przypis) por. także znacznie przychylniejszą recenzjQ
pióra E. Mucke w „Zeitschrift des Historischen Vereins fur Niedersachsen", 1908,
s. 376-379.

1 J. K ob 1 is c h k e, Randglossen zur neuesten „Wendenfrage" (Zeitschrift des
Historischen Vereins fiir Niedersachsen, 1909, s. 398-408). Por. krótką replikę 
Kuhnela, tamże, 1911, z. l, s. 83. 

a Por. moje omówienia w „Studiach Żródłoznawczych", 12, 1967, s. 216-217, 
,,Studia Historica Slavo-Germanica", 11, 1982 (1983), s. 153-155, ,,Slavia Occiden
talis", 39, 1982, s. 219-220. 

5 - sobótka 4185 
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po prostu historii Germanów. Trzeba zatem przyjąć z uznaniem fakt podjęcia te
matu tak znanego w histor.iografii europejskiej i światowej, ale u nas rzadkiego. 
Tym bardziej że mimo wielkiej erudycji Autora, polegającej na znajomości źródeł 
pisanych oraz archeologicznych i światowej literatury przedmiotu, praca nosi cha
rakter popularnonaukowy. Opatrzona jest też licznymi ilustracjami zabytków 
sztuki starożytnej i wczesnośredniowiecznej. Obliczona została więc na tzw. szer
szego czytelnika, ,również spoza kręgu fachowych historyków. 

Układ dzieła jest przejrzysty. Część pierwsza obejmuje najdawniejsze, legen
darne dzieje Gotów, ich wędrówkę nad południowy Bałtyk, a następnie nad Morze 
Czarne, historię imperium Hermanaryka, jego wojny z Hunami, początek wojen
gockich cesarstwa aż po osiedlenie się Wizygotów w Dacji i bitwę pod Adrianopo
lem. Część druga, zatytułowana „Romana Gothica", stanowi główny trzon pracy, 
obejmując w pierwszych rozdziałach historię państwa ostrogockiego w Italii,
a w następnych królestwa wizygockiego w południowej Galii i Hiszpanii. Sprawy 
polityczne stanowią tu gros materiału, ale omówienie każdego z królestw kończy 
się interesu jącymi rozdziałami o kulturze Italii w VI oraz Hiszpanii od VI do 
początków VIII w. W osobnym rozdziale zostały też przedstawione problemy spo
łeczne wizygockiej Hiszpanii. Część trzecia wreszcie pt. ,,Epilo g dziejów Gotów", 
odpowiada dru giemu członowi tytułu, tj. przetrwaniu Gotów w legendzie później
szych czasów. 

Jak każdy uczony ma Autor monografii Gotów swoich ulubionych historyków. 
Na ich pracach, poza samymi źródłami, opiera wątek opowieści dziejów plemion 
gockich. Należą do nich niewątpliwie R. Hachmann 1, H. Wolfram 1, E. A. Thomp
son 8

• Dochodzą do tego artykuły K. Schaferdiecka i oczywiście wiele innych 
prac. W pewnym sensie szkoda, że w tym samym stopniu nie uwzględniono wiel
kiej monografii E. Demougeot ', poświęconej właśnie stosunkom między imperium 
a ludami barbnrzyń�kimi w c�s��h .in\yc,mych i u progu śr�ctuiuwlec:;;a, przy 
czym lwia część tej tak skrupulatnie udokumentowanej pracy zajmuje się wędrów
kami i najazdami na cesarstwo właśnie ludów germańskich od początku do VI w. 
Autorka podaje wiele cennych, zwłaszcza dla pracy popularnej, etymologii nazw 
plemion germańskich 6, co czyni po wielekroć i nader słusznie ró\vnież J. Strzel
czyk a. Podobnie cenne jest zawarte w jej dziele wytłumaczenie ciągłych pomie
szczeń plemion germańskich ze Skandynawii na południe: fal migracyjnych od 
Cymbrów i Teutonów po Gotów i Gepidów. Zdaniem E. Demougeot, popartym 
przez badania geolo giczne i paleobotaniczne, prawdziwą przyczynę tego stanowiło 
znaczne oziębienie, do którego doszło w latach 600-400 p.n.e., a które z kolei 
spowodowało ograniczenie zasięgu pewnych pożytecznych roślin, np. leszczyny 1. 

1 R. H a c h m a n n, Die Goten und Skandinavien (Quellen und Forschungen 
zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischer Volker, Berlin 1970).

2 H. W o l f r a m, Gothische Stu.dien, t. I, Das Richtertu.m Athanarichs (Mit
teilungen des Instituts filr ósterreichische Geschichtsforschung, 83, 1975, s. 1-31),
t. II, Die Terwingische Stammesverfassung und das Bibelgatische (tamże, 83, 1975,
s. 289-324, i 84, 1976, s. 239-261).

8 E. A. T h o m p s o n, The Visigoths in the Time of Ulfila, Oxford 1966,
i The Visigoths from Fritigern ta Euric (Historia, 12, 1963, s. 105--..126).

• E. Dem o u g eo t, La formation de L'Europe et les invasions barbares,
t. 1, Des origines germaniąues a l'avenement de Diocletien, Paris 1969, t. II, De
t'avenement de Diacletien au debut du VIe siecle, cz. 1 i 2. Paris 1979. 

s Por. I s. 55, Swebowie - ,,le veritable peuple", Germanie - ludzie „de 
meme sang", I, s. 407, Greutungi od „grjot" = krzemień, Terwingi od „tara" = 

żywica. 
6 Por. np. s. 79, Winitar = pogromaca Wenetów. Tak też już. L. Se hm id t, 

Ostgermanen, Mtinchen 1934, s. 256, podobnie_ inne imiona „Vandalarius" = .,Wan
dalenkampfer". Por. też. Ha c hm a n n, op. cit., s. 51. 

1 D em o u g eo t, op. cit., t. I, s. 43 i 359. 
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Rozpoczynając od tajemniczych Guiuones Pliniusza Sekundosa (NaturaLis his

toria XXXVII, 35) szuka Autor Gotów w dziełach Strabona (Geografika 4, 3, por. 
s. 41, wg wydania Meineke VII, 1, 3c. 290), w Germanii Tacyta (c. 43) po Gytones
Ftolomeusza (Geografia III, 5, '8). Ich - określoną przez Jordanesa (Getica c.
25-28) jako Gothiscandza (Iordanis Geltica, c. 25) - ojczyznę umieszcza w ślad
za K. Miillenhoffem, R. Wenskusem, G. Labudą czy H. Łowmiańskim w Skandy
nawii. Według Autora jednak podział na Greutungów (Ostrogotów) i Terwingów
(Wizygotów) nastąpił dopiero w ich nowej ojczyźnie nadczarnomorskiej, podczas
gdy np. E. Schwarz przypisał nazwę Grudziądza Greutungom, uznając tym sa
mym jej występowanie już we wcześniejszym nadwiślańskim etapie wędrówki 8•

Po przeniesieniu się Gotów do nowej ojczyzny „Oiwn" = Aue, nizina, rozpo
czynają oni erę podbojów od panujących przed nimi Alanów po podległych im 
zapewne Wenetów-Słowian, przy czym kres tym zdobyczom kładzie dopiero na
jazd Hunów ok. 375 r. (s. 68 n., szczególnie s. 75). Tu też mamy poza genealogią 
rodu Amalów przedstawienie znanych walk Hermanaryka z Wenetami, a jego 
stryjecznego wnuka Winitara (według Jordanesa) lub Vitimira (według Ammiana. 
lVIarcellina) z królem Antów Bozcm. Jest to jeden z nielicznych punktów, w któ
rych monografia Gotów J. Strzelczyka styka się w ważnym miejscu z powszech
nie dyskutowanymi problemami literatury słowianoznawczej. Autor postąpił słusz
nie przedstawiając sprawę z punktu widzenia historii Gotów i nie wdając się 
w dyskusje dotyczące typowych problemów historii Słowian. Cenne jednak jest 
przedstawienie (s. Bln) gockich pożyczek językowych u Słowian i mniej licznych 
słowiańskich u Germanów. 

Dopiero w następnej kolejności Autor opisał historię aneksji przez Gotów 
miast greckich Olbia i Tyras w Scytii, następnie na Krymie i ataków na. nie 
w Azji Mniejszej. Po klęsce Gotów w bitwie z wojskami Konstantyna Wielkiego 
pod Chrysopolis w 324 r. przychodzi aż do 364 r. okres pokoju, Od tego jednak 
momentu po przekroczeniu przez Wizygotów zamarzniętego Dunaju sąsiedztwo ich 
staje s.ię uciążliwe dla imperium, aż dochodzi do zawinionej przez cesarza Walensa 
tragedii pod Adrianopolem w 378 r. Rola dowodzących kawalerią gocką Alatheusa 
i Sairaksa zdaje się wskazywać na wpływY alańskie na wojskowość tego plemie
nia germańskiego o. 

Po tym przychodzi bardzo interesujący i poparty świetnie dobranymi teksta
mi nr l i 2 w aneksie rozdział poświęcony początkom chrześcijaństwa u Gotów 
od biskupa Gotów krymskich Teoiila na soborze w Nikei w 325 r. po działalność 
Wul!ili, po którego ariańskiej interpretacji Bibiii pozostał spisany w VI w. Codex 
argenteus. Dalsze dzieje Gotów i innych plemion germańskich potwierdzają wagę 
przyjęcia religii chrześcijar1skiej w postaci arianizmu, co spowodowało póżniejsze 
konflikty z ortodoksyjną ludnością romańską. 

Tu jednak przerywamy epos dziejów wizygockich i za Autorem przenosimy 
się do najwspanialszego, a w każdym razie najbardziej spektakularnego, epizodu 
dziejów Gotów - państwa Teodoryka Wielkiego w Italii. 

Wreszcie bowiem po Wizygotach, którzy wcześniej odeszli na zachód, w Pa
nonii w 455 r. znaleźli się Ostrogoci, a syn jednego z ich królów, Widimira, 
tak jak jego bracia Walamir i Tiudimir, walczył w 451 r. na Polach Katalaunij
skich po stronie Hunów. Teodoryk, przebywający przez pewien czas jako zakład
nik w Konstantynopolu, objąwszy władzę w 488 r., z Novae na.d Dunajem wy-

8 E. S c h w ar z, Die Frage der sLawischen Landnahmezeit tn Ostgermanien
(Mitteilungen des Instituts fur Osterreichlsche Geschichtsforschung, 43, s. 238); 
Dem o u g e ot, op. cit., t. I, s. 365, 407; sam Strzel czy k, op. cit., s. 26, 83 
(Greutungi) i 94. 

0 St r z elcz y·k, op. cit., s. 10�, por. Demougeot, op, cit., t. I, s. 380. 
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rusza na zachód. Po zdobyciu przy pomocy Wizygotów Italii wiurolonmym 
zamordowaniu w 493 r. Odoakra tworzy naj\'lspanialszc, jak wielokrotnie stwier
dza Autor, pnr'1stwo gerrr1,1ńskie ,.,:czesnego średniowiecza. Otrzymawszy insygnia 
wb.clzy z Konsbntynopola układa nast<;:pnie do:Jrc! otosunkl z brnln.imi pat'1stwami 
gernH:'1�kimi. Poprzez malżciistwo swej siostry Amalafrcdy z kró!c,n Wandalów 
afryka11skich Trasamundem, a dodajmy też wnuczki Tcocloryka W. Amalabcrgi 
z królem Turyngów Irminiricdcm 10, zacieśnia wiQZY przy jaźni z tymi państwami. 
Łr�czyly g,) cne także z królc:n naddunajskich HerulÓ\'.' H.ed,:lfem, z królestwami 
Burg·.: 1 1dów, -'\iem«nów aż do ich kl,;skl w w•Jjnie z Franka!ni w ,197 r. i oczy
wiści,2 z królem Wizygotów Alarykiem II dn jcgo śm:crd pod Vouille w 507 r. 
W Litach 511-52G Teodoryk nawl!t sam sprawował wbdzq u Wizygotów. A mimo 
to $Ojusznicy władcy Italii ponosili klęski lub co najmniej pora:�ki. Wspomniano 
już o Alemanach i \Vizygotach. Choć już po �mierci Tcodoryka W. jeszcze gorszy 
los spotkał w 534 r. W8.nd,1.lów z rąk Beliz,.riusza i Turyngów rozbitych przez 
Tcodoryka i Chlotara I w :j31 r. Wcześniej ofoll',1 Winulów (Longobardów) padło 
kró\c,�two Herulów, któryc:1 wi;;ksza CZ(;ść !m1,iala ,vywQdrować: na północ w 512 r. 
Systc,:i zatem polityczny, stworzony dzi<.;ki zabiegom dyplomatycznym Teodoryka, 
okazał ,;il; bardzo nietrwały i legł w gruzach czy to pod ciosami Bizancju111, czy 
też najwiqkszego jego rywala politycznego, króla Franków Klodwika z rodu 
l\Icro\·:ingów. Jeśli dodamy, że po hnicrci twórcy również samo królestwo Ostro
gotów uległo ostatecznie 11· pięćdzicsi,1tych Jatach VI w. likwidacji, to było ono 
tyleż wspan;ałc co nietrwale. Nawet ślady ludności ostrogockiej w Italii za pano
wania bizantyjskiego, a polem w paóstwie Longobardów, które Autor śledzi jeszcze 
w IX w. (s. 358), szybko zanikły. Nie zostawili też Ostrogoci śladu w choronimii 
w przeciv,iciish·:ie do takich Burgundów, Franków czy choćby Longobardów i Tu
ryngów. I to wszystko mimo tak dobrego ułożenia stosunków z ludnością ro
mai'iskcl w Italii, że po pierwszych kl,)skach w wojnie z Bizancjum Totyla zdołał 
przeciw cesarstwu zj�dnoczyć ją z Germanami. 

'.V tej sytuacji najtrwal�ze ślady pozostawiła kultura tego państwa, choć lO$ 
jej twórców był tragiczny. Boethius, oskarżony fałszy\vie przed Teodorykicm 
przez Symmacha, pisał oczekując na śmierć w wi<;:zieniu De consolatione Plti!o
sophine, a v,rszechwładny niegdyś prefekt pretorium Kasjodor Senator musiał się 
schroni( na resztG dni do założonego przez siebie klasztoru Vivarium. Na,viasem 
mówi,ic, przedstawienie sylwetek i dorobku tych wielkich postaci kultury VI w. 
ma ,viclką wartość. Uzyskujemy tu bowiem informacje, które w oparciu o naj
nowszą literaturQ mogą stanowić uzupełnienie do tak znanych przeglądów litera
tury łacióskiej, jak Wattenbach-Levison 11 czy Mc1nitius 12• 

W sumie wic;c z po,vodów społecznych i politycznych to państwo silnego, lecz 
krótkiego blasku przetrwało przede wszystkim dzięki dorobkowi głównych po
staci literackich, mimo że jego król, Teodoryk Wielki, był „inliteratus" i podpi
,ywal dokumenty wodząc trzcinką po obrzeżach specjalnie dla niego wykonanej 
złotej płytki 1a. 

O wiele trwalszą historię miało pa{1stwo wizygockie, zdolne do odradzania 
siQ w różnych warunkach. Toteż jemu przeznaczył Autor najwięcej miejsca w mo 
nografii Gotów. 

Od śmierci Teodozjusza Wielkiego w 395 r. rozpoczyna się nacisk króla wi-

10 D e m o u g eo t, op. cit., t. II, s. 752 nn. 
11 Detttschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, z. 1, Die Vorzeit. Von den

,lnfii-ngen bis zur llerrschajt der Karolinger, Weimar 1952, s. 67 n. 
12 M. rvI a n i t i us, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters,

t. I, Mlim.:hen 1911, por. s. 22 nn. i 36 nn.
1a str ze 1 czy k, op. cit., s. 152.
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zygockiego Alaryka na Italię, bronioną na razie skutecznie przez Stylichona. Gdy 
tego jednak zabrakło, w sierpniu 410 r. Alaryk zdobył Rzym, a jego następca 

Ataulf skutecznie zaatakował Galię Narbonensis i tu w Narbonie doszło też 

do nieudanej próby ułożenia stosunków gocko-roma1i.skich poprzez małżet'lstwo 

Ataulfa z siostrą Honoriusza Gallą Placidią. Zarówno sam król, jak dzieci z mał

żeństwa z Galią zostały później zamordowane. Dopiero następny król Teodoryk 

odegra! większą rolę w organizacji państwa na nowym terytorium, po czym poległ 

walcząc po stronie Aecjusza na Polach Katalaunijskich w 451 r. Jeszcze za niego 

i jego następców, Turismunda i Teodoryka II, do 466 r. stolicą państwa była 

Tuluza. Dopiero król Euryk wyrusza przeciw Hiszpanii niezmiernie rozszerzając 

granice królestwa wizygockiego, które za niego i Alaryka Jl obejmuje ogromne 

galijska-hiszpańskie terytorium, stając się największym organizmem politycznym 

Europy Zachodniej. Jednak ciągły wzrost potęgi politycznej króla franko1'lskiego 

Klodwika doprowadza w 507 r. !'la polach pod Vouille, niedaleko Poitie:·!", do 

klęski Wizygotów: zginął Alaryk II i utracono Akwitanię, a Septymanię ze stolicą 

w Narbonie uratowano tylko dzięki pomocy Teodoryka Wielkiego. 

Ci dwaj królowie usiłowali też unormować prawne stosunki w królestwie 
wydając kolejno zbiory praw: Codex Euricianus (469-476/7) oraz Lex Romana 

Visioothorum zwana też Breviarium Alarici w 506 r. Ustawy te, wraz z później

szymi zbiorami praw Chindaswinta i Recceswinta i uchwałami siedemnastu sy

nodów toledańskich odbywanych do końca istnienia królestwa (711 r.), stanowią 

nieocenione źródła do historii społeczeństwa, ustroju i gospodarki pa11stwa Wi

zygotów. 

W 541 r. udało się po raz pierwszy królowi Teudisowi odeprzeć atak nie 

pokonanych dotychczas Franków, a jego następca Atanagild wydał dwie swoje 

córki Brunhildę i Chailswintę za królów z dynastii merowińskiej Sigiberta i Chil

peryka. Podobnie królowi Leowigildowi udało się zlikwidować resztki zajętej 

w pięćdziesiątych latach przez Justyniana Wielkiego po}udniowo-zachodniej części 

Hiszpanii (Baetica) w 586 r. 

W tym momencie jednak dochodzą do głosu istniejące przez cały czas różnice 
religijne między ariańskimi Gotami ortocloksyjną IudnoScią rnmni'Dh(l. Syn 

Leowigilda Hermenegild, ożeniony z córką Brunhildy Ingundą, zbuntował się 

przeciw ojcu przyjmując katolicyzm. Co prawda, zginął on stając się męczen

nikiem, ale jego następca Rekkared 9rzyjmujc już katolicyzm dla całej Hisz
panii, co uznał III synod toledański w 589 r. 

Od tego jednak momentu aż do końca królestwa zakradło się w jego życie 
zło polegające na prześladowaniu Żydów, włącznie do ich przymusowego nawra

cania. Mimo że synod IV w 630 r., kierowany osobiście przez Izydora z Sewilli, 
wypowiedział się przeciw temu procederowi, kontynuowano je za kolejnych kró

lów Sisenanda, Chindaswinta i Recceswinta, podobnie na kolejnych synodach 

w Toledo ornz w kodeksach Recceswinta z 654 i Erwiga z 681 r. Nie mówiąc 

o ciągłym przymusowym nawracaniu ostatni, XVI!, synod toledański zezwalał
na zabieranie własności żydowskiej. Trzeba przyznać za Autorem, który tak

skrupulatnie zebrał i zinterpretowa:!: cały odnośny materiał ustawodawczy, że

prześladowania Zydów obok notoryczn:e uprawianego królobójstwa w obrc;bic
panującej dynastii stanowią największą ha1'1bę wizygockiej Hisz;ianii.

Upadła ona nagle po ataku wojsk arabskich i kl<:sce Wizygotów w 711 r. pod 

Arcos de la Frontera. Inaczej jednak niż królestwo ostrogockie, zaczęła się szyb
ko odradzać tworząc na nic zajętym północnym zachodzie chrześcijańskie orga

nizmy państwowe; najpierw Asturii, od IX w. królestwa Lconu. 

Po przedstawieniu historii politycznej przychodzą rozdziały poświęcone spo

lecze11stwu, a następnie kulturze wizygockiej Hiszpanii. W związku z obfitością 
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tego materiału ustawodawczego mógł Autor o wiele szczegółowiej omówić gospo

darkę i różnice społeczne w tak skomplikowanym i w gruncie rzeczy wielonaro

dowościowym państwie. Tym więcej odnosi się to do ulubionego, jak sądzę, te

matu - kultury. Miała ona długą i pełną chwały historię i znakomitych repre

zentantów od Jana Biklareńskiego do późniejszych intelektualistów Braulio czy 

Juliana z Toledo. Szczególne miejsce zarezerwowano słusznie dla największego 

uczonego-encyklopedysty wczesnośredniowiecznej Europy, Izydora z Sewilii. Uro

dzony w 570 r. w Kartagenie, a więc na obszarze wpływów bizantyjskich, obej

muje po bracie Leandrze biskupstwo Hispalis (Sewilli), pisząc szereg znakomitych 
dzieł od słynnych EtymoloQii, poprzez mniejsze dziełka gramatyczne, po kronikę 

świata i historię Gotów. Dzieła jego przepisywane w skryptoriach i czytane w całej 

Europie wywarły wielki wpływ na jej umysłowość. 

Do prawdziwej historii Gotów zaliczyć też trzeba omówienie dziejów ich od

łamu krymskiego. Pozostali tam po podbojach III w. nie wzięli oni udziału w da

lekich wędrówkach swych współplemieńców na zachód, przyjmując religię chrześ

cijańską w wydaniu ortodoksyjnym; biskup Teofil na soborze w Nikei był ich 

reprezentantem. Część ich przeszła na Półwysep Tamański tworząc społeczeństwo 

znane z dzieł Prokopiusza z Cezarei jako Goci Tetraksyci lub Trapezyci. Mimo 

ulegania kolejnym nomadom, Polowcom, a następnie od 1238 r. Mongołom, zacho

wywali względną niezależność, a przede wszystkim odrębność językową i kulturową, 

wzbudzając zainteresowanie misjonarzy, kupców i dyplomatów od św. Konstan

tyna, który znalazł u nich Biblię pisaną literami ruskimi 14, poprzez autora Słowa 

o wyprawie Igora i przez wiele wieków, dopóki Katarzyna II nie przesiedliła

ich do Mariupola w 1779 r.

Na tym też kończy się rzeczywistość Gotów, ale przecież nie ich legenda. 

Po interesującym wprowadzeniu do stosunku Greków i Rzymian do tzw. 
,,bnrbaroi" czy „gentes externae" przechodzimy do pierwszej legendy o pocho
dzeniu Gotów wywiedzionych na podstawie Genezis i proroctwa Ezechiela od 
Goga i Magoga, co przyjęło się już od czasów św. Ambrożego i zostało zachowane 
np. w Getyce Jordanesa (c. 29}. Sytuacja zaostrzyła się po zdo.byciu przez Alaryka 

Rzymu w 410 r., kiedy to resztki pogan {Symmachus) domagały się przywróce

nia posągu Victorii w sali posiedzeń senatu. Z drugiej strony apologeci chrześci

ja1'lscy od św. Augustyna przez Pawła Orozjusza po Salvianusa z Marsylii wręcz 
bronili zalet barbarzyńców 1s. Gotów i swoją ojczyznę wychwalał sam Izydor 

z Sewilli (Laus Spaniae). Ich obraz zmienił się korzystnie pod piórem pisarzy 
chrześcijańskich, co jeszcze bardziej wzrosło w czasach rekonkwisty, zwłaszcza 

po przeniesieniu zwłok Izydora z Sewilli do Leonu w 1063 r. 

Okres humanizmu natomiast przynosi szereg poglądów zawartych w marnych 
dziełkach Leonarda Aretino Bruni czy Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (wpraw

dzie dla Gotów pochlebnych, ale nie opartych na znajomości historiografii śred
niowiecznej}. W Szwecji, zwłaszcza od czasów Gustawa Adolfa, szerzyła się me

galomania partiotyczna oparta na pochodzeniu od Gotów. Jednym z dodatnich 
skutków tego kultu pochodzenia od Gotów było zakupienie w 1662 r. wcześniej 

zdobytego w Pradze Codex argenteus. Nie brakło tradycji gockiej nawet w pi

sarstwie Rzeczypospolitej szlacheckiej - Traktat o Obu Sarmacjach Macieja Mie

chowity wydany w 151'7 .r. 

Wywody więc historyczne zostały zamknięte legendą Gotów w czasach no

wożytnych. W XVII i XVIII w. zaczęli pochodzeniem gockim z kolei pysznić się 

Anglicy i Amerykanie. 

14 Zywot Konstantyna, c. VIII, ed. T. Lehr-Spławiński, Poznań 1959, s. 31. 
ia Por. Str z e  1 c zy k, op. cit., s. 326.
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Z realnych postaci historii plemion gockich legendy doczekali się jedynie 
Hermanaryk, a przede wszystkim w tradycji niemieckiej Teodoryk Wielki - ów 
Dytryk z Bernu (Teodoryk z Werony), w samych tylko Annales Quedlinburgenses 

i innych współczenych źródłach wymieniony parokrotnie u. 

Epilog poświęcony legendzie zamyka obszerną monografię G<>tów J. Strzel

czyka. Może nie nastręcza ona, zwłaszcza komuś, kto zgodnie z naszą tradycją 
historią Germanów zajmuje się niejako przygodnie, w miarę potrzeb badar'l sło
wianoznawczych, większej ilości istotnych uwag dyskusyjnych. Podziw jednak musi 
budzić podjęcie takiego tematu i jego zrealizowanie w sposób tak bardzo kom
pletny i kompetentny. A jeszcze cenniejsze jest obiektywne spojrzenie na przesz
łość Gotów przez Autora. Patrzy on na nią wyłącznie jako badacz i dziejopis, 

nie przez pryzmat dawnych stosunków germańsko-słowiańskich. 

Lech Tyszkiewicz 

WLADZA KSIĄŻĘCA NA SLĄSKU W XIII WIEKU 

CZY STUDIA NAD STOSUNKAMI GOSPODARCZYMI, SPOŁECZNYMI 
I POLITYCZNYMI SLĄSKA XIII STULECIA? 

.,Lepiej jest wiedzieć o przeszłości mmeJ, 
ale dobrze, niż dużo, ale byle jak lub całkiem 
źle" (Karol Buczek, .,Studia Historyczne", R. 
XXVII, 1984, z. 3(106), s. 554). 

I 

· W tytule przedstawianego artykułu recenzyjnego sformułowane zostało pierw
sze zastrzeżenie. Jego zasadność potwierdza sam Autor, nie mogąc przed oddaniem 

pracy do druku rozstrzygnąć, co będzie omawiać w poszczególnych częściach mo
nogn1fil 1. 

Widać to już w tytułach poszczególnych rozdziałów: I. Stosunki ekonomiczne 
(władza ekonomiczna); II. Stosunki polityczne {władza polityczna). Czy można posta
wić znak równości: stosunki polityczne = władza polityczna, stosunki ekonomicz
ne = władza ekonomiczna? Naszym zdaniem zdecydowanie nie. W takim razie 
tytuły te miast informować wprawiają czytelnika w rozterkę. Brak zdecydowania 
Autora, pragnącego mówić o wszystkim, i to niemal równocześnie, dostrzegamy 
niestety również i wewnątrz poszczególnych rozdziałów. A oto jak przedstawia 
się ułożenie problematyki w rozdz. I :: 

1. Przodownictwo gospodarcze Sląska w Polsce XIII w. (s. 7-8),
2. Wysoki stopień urbanizacji (s. 8-9),
3. Rozwój gospodarczy miast (s. 9-10),
4. Górnictwo (s. 9-10),
5. Podział na regiony górna- i dolnośląski (s. 11-12),

18 Annales Quedlinburgenses (MGR SS, t. III, s. 31) i Er ma n a r  i c u s, 
Theodortcus (MGH III, s. 212 i 698); w innych mniejszych pomnikach historio
graficznych. 

1 J. Mu l arc z y k, Władza książęca na śląsku w XIII w. (Acta Universitatis
Wratislaviensis, nr 603, Historia 40), Wrocław 1984, ss. 2'12. 

1 W przedstawianym artykule nie ustosunkowujemy się do wszystkich tego
wymagających problemów. Sporządzony przez nas schemat problematyki porusza
nej w rozdz. I ma charakter uproszczony, gdyż często Autor porusza kilka kwestii 
naraz, powraca do spraw rozpatrywanych wcześniej, co zdecydowanie utrudnia 
odtworzenie założonej przezeń konstrukcji. 
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6. Geneza wksności ziemskiej w Polsce. Własność ziemska a pozycja spo-
łeczna (s. 12-24), 

7. Struktura własności ziem,kiej i jej przemiany (s. 24-36),
8. Podstawy gospodarcze mie,zcwństwa (s. 36-37),
9. Ubytki w dobrach ziemskich ksiQcia na rzecz kościoła (s. 37-38).

10. Rewindykacje posiadłości ksiriżGcych (s. 38-40).
11. Zatwierdzanie <.:zynności książąt przez ich nast�pców (s. 40-41),

12. Znaczenie zatv1ierdzania w świetle praktyki (s. 41-44),

13. Prawo powrotu dóbr (s. 44),

14. Kwestia dóbr nadanych (s. 45---46),
15. Prawo bliższości (s. 46-47),
16. Analiza fundacji klasztoru henrykowskiego (s. 47-50),

17. Majątek not:uiusza Mikołaja dobrami dziedzicznymi (s. 50-52),
18. Prawa spadkobierców przy alienacji (s. 52-55),
19. Książ() określa granice prawa blitszości (s. 55-56),
20. Churakter posiadłości notariusza Mikołaja w świetle Najstar,zcgo Z\vodu

(s. 56-57), 

21. Kr�g uprawnionych do dziedziczenia (s. 57-59).
22. Kompetencje ksic;cia w zakre�ie kontroli obrotu ziemią (s. 59-60).
23. Dominium directum księcia (s. 60-61),
24. System lenny zasadą na Sląsku w XIII w. (s. 62-64),

25. Ekonomiczny stan posiadania książąt (s. 64).
26. Immunitet w dobrach duchownych (s. 65--68),
27. Imm1mitet w dobrach feudałów świeckich i mieszczan (s. 68).
28. Obowiązki lenników (s. 68-70).

29. Dominium directum księcia obejmuje dobra rycer,twa (s. 70).
30. Charakterystyka śląskiego systemu fattdalneizn (s 7!-72).
Niełatwo przyjdzie uznać tę kon�trukcję za udaną. Zebrane zostały, dość

chaotycznie, kwestie dotyczące zagadnień gospodarczych, struktur �polecznych, pro
blematyki zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego, czy w końcu 
stosunków politycznych. Brakuje natomiast zagadnień najistotniejszych dla cha
rakterystyki władzy ekonomicznej księcia: omówienia systemu skarbowości ksią
żęcej, organizacji jego włości czy procesu i znaczenia akcji lokacyjnej 8

• Tym 
bardziej niewyczerpujące jest założone w pierwozej czdci tytułu rozdz. I przed

stawienie znacznie szerszej problematyki stosunków ekonomicznych na Sląsku. 
Do podobnych ,vnioskó,v dochodzimy analizując uk!nd rozdz. IL W tej części 

pracy Autor zajmuje sic; nie stosunkami politycznymi, ale przede wszystkim omó
wieniem ślriskiej elity władzy (tej problematyce poświ,�cone jest 17 z 23 dających 
sir; ,vyróżnić zagadnień). Tyle generalnych wątpliwofci co cło konstrukcyjnej stro
ny monografii '· 

II 

Równocześnie nasuwa si<; cały �zereg b:1!·dzo istotnych zastrzeże11 i do meritum 
rozwatm1. Zacznijmy od zawartości rozdz. I, przedstawiając bliżej kilka z wiodą

cych kwestii. Zaliczyliśmy do nich: 1. sprnwc; wiarygodności Księgi henrykowskiej; 

2. zagadnienie dóbr dziedzicznych i nadanych; 3. prawo l:)fa5zości i charakter upra-

3 16 wierszy poświqconych „ekonomicznemu stanowi posiadania książąt śląs
kich" (s. 64) w monografii o władzy ksi4żc;cej, w partii omawiającej uprawnienia 
ekonomiczne władcy, uznajemy za niewystarczające. 

' Pomijamy tu sztucznie doczepiony, już po Aneksie, rozdz. l1I: ,,Ideologia. 
(fakty i opinie dziejopisarskie)". 



Recenzje 

wnieó. w tym zakresie ksic;cia ;  4 .  znaczenie zatwierdzan ia  czynności prawnych 

książąt przez ich następców; 5. probkm dominium dircctum; 6. rozważania nad 

śląskim systemem lEnnyn: i Z\\ i,i zane ;,; ty m 7. zagacl1 , icn i :1 i; nmunitetu. 
1. Krytyka źródeł je"t pod�ta WO \\·y m obowiązkiem historyka. By jednak

przyniosła oczckiw,tny ckutck, n ic  może być: przepro\\'ad zona tendencyjnie .  B,1clacz 

n:e mu�.c oceniać \Yartości źródła z punktu ,vidzenia potrzeb glc o zonych prz,,z 

s i ebie koncepcji .  Tej podstawowej zasady nie respektu je Mula rczyk. Bez wah(1 t 1 in 

korzysta wielokrotnie z informacji I{sięgi henrykowskiej 6. Jedynie wówczas, gdy

fródlo mówi o prawie bliższości, budzq siG w nim wqtpliwości co do prawd.dwo
ści przekazu : , ,Opinie Księgi henrukowskiej nie zawsze zasługują na wi an;. Ce

lem autora nic było elanie :;wiadc ctv,-a prawdzie, lecz poinstruowanie z,tkonników 

o v;szystk ich moż!i,\·ych sposobach  ohrony ,tanu posiactania klasztoru '' (s . 461 .

Formułując to zastrzeżenie Autor nic za�tano\Y:ł , iQ prawdopodobnie nad skutkami.

które wynikalyi:Jy z niego dla klas1.ton:. Wprowadzenie zakonnikóv.r w błąd , �kło

nienie do powuiyw,1nia s ię  przccl ,<)dcm na nie znan<) nikc,mu normę (dotycz;iq

prawa bliższości) byl'jby na jpewnicjsz<) drogą do utraty ,pornej majętno�c i ,  a nie

do obrony st.m u  posiadania klas:don.1. Natomiast zarzut cclov.rego oszukiwanb przez

autora Ksi,;gi swych współbraci wymaga przynajmniej uprawdopoclobnicni:1 .

A oto inne ,vypowiedzi zmierzające do p::idważenia wiarygodności Ksic:gi he n

rykowskiej :  . ,Obnoszenie się przez autora Księai hen rukowskiej z niczna jomości,1 
zwycza jów prawa polskiego dodatkowo ,vzbudza niewia r,; w jego \versję" (s. 47). 

,.Autor jej próbował przemilczeć treść dokument•.i f '.:ndacy jnq,:,,, mimo iż o jego 

i�tnieniu autor tego żródla dobrze wiedział" (s. 5 G 1  6. Brak zau fo l !iU d o  nic:wyg,)cl-
1�ego przekazu próbuje sic: wzbudzić takj,e przez porównanie z ncl-: rologie:11 henry

kowskim; , ,Dzieło to [nekrolog] było przeznac;;one \',:yłącznic na użytek wewnc;trz

ny, wic;c nic nic trzeba było tam ,krywać. '\V innej sytuacj i  i d l :1 innego ce lu  

pbał autor I<si,:gi henrykowskiej. Z tego powod u  do  infonnacji  w niej  za,varlych,  

zwłaszcza tych, które dotyczyły 1m\jqtku szarych mn ichów, należy !)Odchodzić z du

t.ą rezerwą" (s. 50 ) .  Jak dot<)d .  WSi')'!óCY badacze zajmuj<JCY � i e; Księgą UZ!1awali, 
że pisana b:,-!a ona do użytku WC\\·n,;trzn2go 7. W tej �yt�1a cji ogólniko·,vc s twier
dzenie- !'viula rczyk:'1 , ż0 p is�1na hyh1 \V innym c?l u ,  u zn c1. j<.·n�.Y za calka,,: ic ie �1 ic�d.dn
walaj8.CC. A :,koro mamy do czyn:enb z ksiegą upo,c1:::e i'1 . zastrzeżer,ic do infor
facji „zwla,zcza tych. które d0tyczyly maj,)tku >"Zc1rych rnnicl1ó,•:", L;znac': należy 
za wotum nie ufności  ,\·Gbcc pcdstaw, ,wcg·J z:1sob·.t zawartych t.:.1m  wiadom,Jśc '. .  Czy 
wobec takie j oceny uzasadnione jest s tale powoływanie  s ic; na Le!l właśnie prze

kaz ? Wyglą da to na pmvażn1 niekonsekwenc je; .  

2 . Zrozumiemy przedstawione \Vyżcj wywody l'viularczyka, gdy pow 1ązemy Je

z rozważaniami mającymi wyka„ać, że znany m. in. z l\si�gi henrykowskiej podział 

maj�tności nu dobr :i nadane i dobra dziedziczne nic jest n iczym uzasadniony. 
V/ wywodzie Autora Ksiqgc1 po prostu przeszkaciza. 

W l i tcr,,turze historycznej termin „dobra clzicdz:czone" wystc;puje w dwoja

kim znaczen:u :  dla określen i.1 :naj(; ! i0 ości poob d :rnych v: iC'tzyśsic, z prawe m prze

kazania ich \\' spadk :1 6 or:iz  d l : t  ·,\•sk;;z:mi,, ci:; : ; ,· ,:�.:; k,:nych ci:·:igą spadkobra -

5 Por. s. 38, 39 ,  40, 42, <1 :l ,  44, 47, 4H i n. monografii .  
6 Z zacytowanego przez J. Mularczyka fragmentu źr6cl! c1 \Vyp!ywa wniosek 

przeciwny : ,,Huius donati onis ratio est in 1�rivilegio Iundationis claustri plcnarie 
conscripta, unde hic inci e dictum sufficiat" (s. 48 przyp. 375). Czy to odesłanie 
po szczegóły do dostępnego w każdej chwili dla zakonników dokument:; funda
cyjnego moi.: 1 a  uznać za ::krywanie jego treści? 

7 Por. o,tatnio J.  1\1 a t  u s z c w s k i. Najstarsze ::demie prozaiczne. Zdanie 1ie n
rykowskic i jego tło historyczne. Wrocław 1981 . s. i'i-;)G, i 1.estawiona tai:: litc-
raturc;. 

3 Np . .  l .  :) o \\. i a t, Polska - pw·, ;,t u:em ired mov.;i,:cznej E>tropy, W:, 1·;;za,.,·a 
UJ68, s. 20-l. 
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nia 9• Wobec odmiennego znaczenia w obu wypadkach w opozycji do dóbr dzie
dzicznych postawić należy różne kategorie majętności nie będących dziedzicznymi: 

a) dobra dziedziczne - dobra dzierżone czasowo,
b) dobra dziedziczne - dobra nabyte (nadane lub kupione).
W tej sytuacji dobra nabyte mogą oczywiście być równocześnie dobrami dzie

dzicznymi, ale tylko w znaczeniu a), jako dobra dzierżone z prawem przekazania 
w spadku. Tylko wówczas, gdy nie dostrzeże się przedstawionej dwuznaczności, 
można wnioskować, że skoro dobra nadane są dziedziczne, to podział na majętno
ści nadane i dziedziczne jest nieuzasadniony. 

Co więcej i co gorzej, swą próbę udowodnienia, że w XIII w. wszystkie ma
jętności dzierżono tylko dziedzicznie, Autor usiłuje oprzeć na kolejnym błędnym 
założeniu, że źródłowy termin hereditas, tak samo jak patrymonium „zawiera 
treść o prawnym charakterze dzierżenia" (s. 52). A nie jest to uzasadnione, gdyż 
hereditas powszechnie używano w źródłach jako synonimu dla wyrazów takich, 
jak bona, villa, czyli każde mienie nieruchome, posiadłość, wieś czy włość 10.

Przed wykluczeniem, że tekst analizowany w taki właśnie sposób nie wykorzy
stuje terminu hereditas, budowanie jakichkolwiek wniosków o „prawnym cha
rakterze dzierżenia" jest niedopuszczalne. Niepoprawna jest zatem i konkluzja Mu
larczyka: skoro w dokumencie fundacyjnym klasztoru henrykowskiego użyto wobec 
dóbr notariusza Mikołaja zwrotu omnes hereditates, ,,zatem posiadłości nadane 
notariuszowi Mikołajowi były dziedziczne" (s. 50). Dziedziczny charakter ja
ko powszechną cechę wszystkich nadań książęcych potwierdzać mają i inne źród
ła: ,,W XII w. na Sląsku książęta obdarzali nobilów i włodyków dziedz.ictwami 
(,,cum domini huius Slesiensis provincie duces diversis in locis nobilibus et me
diocribus her e d i t  a t  es e t  p re di a distribuerunt"), wtedy to książę Bolesław 
Wysoki dał Czechowi, Boguchwałowi, Brukalice. Mamy więc teraz pełne prawo 
sądzić, iż również wszystkie wcześniejsze nadania polskich władców były dziedzicz
ne" (s. 50-51). W końcu Autor formułuje swoje stanowisko generalnie w odniesie
niu do całej Polski i osobno dla Sląska: ,,nie było w Polsce średniowiecznej innej 
kategorii majątków ziemskich prócz dziedzictw, zwanych też patrymoniami"' (s. 57), 
,,Żródła śląskie z XIII w. znają tylko jeden rodzaj posiadłości - dziedzictwo (he
reditas, patrimonium) i jedno prawo do ziemi - dziedziczne (ius hereditatis, ius 
patriomonii)" (s. 61) 11. Naszym zdaniem, nie są to wnioski poprawne.

t Np. Z. Ry m a s z e  w s  ki, Prawo bliższości krewnych. w polskim prawie 
ziemskim do końca XV wieku, Wrocław 1970, s. 72 i n. 

10 Słownik łaciny średniowiecznej, t. IV, z. 5 {-33), Wrocław 1977, s. 738.
11 Pominięto tu milczeniem stanowisko odmienne, np. poparte źródłami ustale

nia Z. W oj c i e c h o  w s  k ie g o, Ustrój polityczny Sląska (Historia Sląska, t. I, 
Kraków 1933, s. 667). W przypisie stwierdzono przy tym autorytatywnie: ,,Analo
gicznie problem ten przedstawia się w dokumentach mazowieckich, małopolskich 
i wielkopolskich" (s. 61 przyp. 449), co oczywiście nie jest zgodne z prawdą, por. 
przykładowo zastrzeżenie przez wystawcę dokumentu dla siebie posiadania alieno
wanej wsi; ,,quam diu mihi placuerit, retento", (KDMP, t. II, nr 381 z 1210 r.), 
akt stwierdzający zwrot wsi dokonywany przez synów: ,.vi!lam ... quam pater 
noster felicis memorie ... ex concessione Lybuciensium episcoporum possedit tem
pore vite sue" (KDWP, t. 6, nr 36 z .1289 r.). Podobnie i na Sląsku, np. nadanie 
przez Bolesława Il 200 łanów benedyktynom: ,,adiectis insuper ipsi monasterio 
triginta mansis Valentini canonici Wratislaviensi notarii nostri, cum tamen eun
dem iuxta communem humani officii finem contigerit ex hac vitc migrarc" (J. J. 
l\1 en z e  I, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrh.tmderts, Wi.irzburg 1978 
nr 28 z 1256 r. - wskazywane dalej: Menzel); ,,qui villam predictam ex eorum 
fratrum concessione legittima vite sue temporibus possidendam susceperat" (Men
zel. nr 98 z r. 1284. por. też nr 105, H3). 

Omawiając kwestii; nadań czasowych nic można zapominać o charakterze źró
deł, z których czerpiemy wiadomości. Z jednej strony nadania czasowe nie pocią
gały za sobą takiej potrzeby utwierdzenia na piśmie, jak nadania wieczyste, z dru-
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Równie nieuzasadnione jest odrzucenie w tej kwestii stanowiska literatury, 
chociaż równocześnie spowodowane zostało niedokładnym zaznajomieniem się 
z krytykowanyimi pracami. Mularczyk przyjmuje: ,,zdaniem historyków dobra na
dane mogły przeistoczyć się w dziedziczne, jeśli władca zapomniał odebrać je po 

śmierci obdarowanego" (s. 45). Tymi historykami są: J. Bardach i J. Dewiat (s. 45 
przyp. 353). Żaden jednak z nich - przynajmniej we wskazanym miejscu -
przypisywanego twierdzenia nie sformułował. Autor syntezy historii pat'lstwa i pra
wa polskiego stwierdził jedynie, że dobra nabyte „z chwilą przejścia w spadku 
uzyskiwały charakter dóbr dziedzicznych" u. Drugi z badaczy napisał zdanie po
dobne tylko do zarzucanego: ,.Jeśli książę zaniedbał odebrania po śmierci obdaro
wanego ziemi ;nadanej d o ż y w o t  n i o i ziemia ta została przejęta przez spadko

bierców zmarłego, stawała się w drugim pokoleniu ziemią dziedziczną" 13. Zatem 
uwaga Dowiata odnosi się jedynie do dóbr nadanych dożywotnio, a nie do wszyst
kich nadań książęcych. 

Niezależnie od prezentowanego przez siebie generalnego stanowiska Mularczyk 
również akceptuje podział na dobra nabyte i dziedziczne pisząc: ,,Od drugiego co 
najmniej pokolenia posiadaczy danego dobra, również nadania mienione są ojco
wizną" (s. 50). Prezentuje tedy stanowisko, które krytykował w dwu wskazanych 
wyżej pracach. 

3. Ostatecznie jednak, wykluczywszy - jak mniema - rozróżnienie na dobra
dziedziczne i nabyte, Autor ro„prawia się z przyjętym w nauce poglądem na pra
wo bliższości krewnych 1,. Ale już formułując zarzut: ,,Księga henrykowska całko
wicie opacznie (świadomie albo na skutek nieporozumienia) .przedstawia cały pro
blem" (s. 47), sam popełnia ewidentny błąd niewłaściwie rozumiejąc przekaz źród
ła. W Księdze bowiem zanotowano: ,,in tali possessione non habent heredes mei ius 
requirendi", czego nie można tłumaczyć, że do dóbr nadanych krewni nie mają 
żadnego prawa 16, lecz jedynie, że krewnym w takiej sytuacji nie przysługuje pra
wo retraktu. 

Jasno, acz tylko w przypisie, sformułowane zostało ostateczne stanowisko 
w sprawie prawa bliższości: ,.Jeszcze raz wypadnie więc podkreślić, że teoria o nie
podleganiu prawu bliższości majątków nadanych jest wyłącznie pomysłem autora 
pierwszej części Księgi henrykowskiej, podchwyconym przez jej kontynuatora, 
a lansowanym na użytek praktycznych względów obrony interesów cysterskich" 
(s. 62 przyp. 449 in fine). 

Koronnym argumentem dyskredytującym Księgę henrykowską i ustalenia nau
ki ma być dokument Henryka III Białego z 1252 r. Książę ten, wiedząc, że alie-

giej zaś nie było uzasadnienia dla przechowywania zdezaktualizownych doku
mentów tak wówczas, gdy po upływie terminu nadania dobra wróciły do nadaw
cy, jak i szczególnie wówczas, gdy obdarowany nadal pozostawał w ich posiada
niu, mimo upływu wyznaczonego czasu. 

t! J. Bard a c h, Historia państwa i prawa polskiego, t. I, Warszawa 1964, 
s. 290.

11 D o w i a t, op. cit., s. 205. Nie jest to niestety jedyny wypadek przypisywa
nia badaczom nie głoszonych prz,ez nich tez. Por. zarzut pod adresem K. Buczka, 
że zmienił swoje stanowisko w sprawie dominium directum (s. 60 przyp. 443 i po
nownie s. 70 przyp. 5-11), mimo że we wskazanych pracach znajdujemy pogląd 
jednolity, acz niezgodny z tym, co ,przyjmuje w sprawie dominium directum 
J. Mularczyk. Por. też wypowiedź o twierdzeniu M. Sczanieckiego (s. 61 przyp.
448) czy interpretację wypowiedzi R. Grodeckiego .(s. 46 przyp. 354).

a Pl'Zedstawiana kolejność (punkty 1-7) przyjęta została przez autora arty
kułu. Jednocześnie chcemy uprzedzić, że w rozważaniach nad prawem bliższości 
nie odnotowano ani razu monografii tej instytucji pióra Z. Rymaszewskiego. 

18 Na tejże stronicy stwierdzono raz jeszcze: ,,Trudno byłoby kogokolwiek prze
konać, że w istocie krewni nie dysponowali żadnymi prawami do posiadłości nada
nych, jeśli innego zdania byli książęta, jak to widać z dokumentów ... " (s. 47). 



546 Recenzje 

nacja na rzecz kościoła dotyczy dóbr nad,mych, ,,nie widział nic niewłaściwego 
w tym, aby w wystawianym przez �iebie dokumencie umieścić formulę przyzwa

lającą spadkobierców ofiarodawcy" (s. 45-46). Mularczyk nie próbuje nawet po

�zukiwać takiej interpretacji owego dokumentu, która pozostawałaby w zgodności 
z koncepcją prawa bliższości znanej z Ksi<?gi henrykowskiej. Znając praktykę są
dową średni·owiecza na samym wstępie nasLiwa się myśl, czy nic mamy tu do 

czynienia z powszechnym zjawiskiem nadmiernej ostrożności procesowej, kiedy to 
na wszelki wypadek wykluczano prawa osób, którym i tak one nie przysługiwały, 
lub z nadgorliwości dokonywano czynnofci, które nie były niezbędne (superha

bundantia) l6. Tej ewentualności AL:tor nie bierze pod uwagę, a w sytuacji, gdy 
zasadniczej wagi dokument zna tylko z niemieckoj„zycznego regestu Grilnhagena, 
zalecana byłaby szczególna ostrożnośr:. I rzeczywiście, po zaznajomieniu się z tek

stem oryginału okazuje się, że na�ze pi-zypu,;zczenie jest poprawne. Co więcej, 
dokument ten zawiera sformulownnie w całej pełni potwierdzające uznawaną do
tychczas koncepcję prawa bliższości: ,,acccdcntc sur,er hoc fratris sui S. militis con

sensu et omnium consanguineorum s'..torum, qui tamen nullum ius in eadcm villa 
habere quoad successionem patrimonio clebitam di11oscitur" 17. Henryk III stwier

dza dobitnie: do wsi bGdącej przedmiotem transakcji, stanowiącej dobra wysłużone 
(nadane), krewnym nie przysługuje żadne z tych praw, które pr;,;ysługiwałyby im 
wobec patrymonium. 

Pochopne wystąpienie z wlasm1 koncepcją, całkowicie nieuzasadnioną, przy
niosło dalsze niekorzystne konsekwencje w przedstawieniu uprawnień księcia 
w stosowaniu prawa bliższości: ,,książa;ta C.:owolnie regulowali te stosunki" (s. 54); 
„Jednakże rzeczywistość ó,vczesna wyglcJdała tak, iż władca n:.iał pełne prawo 
rozstrzygnic;ć w stosunku do ziemi, nie licząc sic; teoretycznie rzecz biorąc z ni
kim" (s. 55}; ,,Nie świadczy t<J jednak, iż książęta byli ograniczenl konsensem 
krewnych alienującego. Władcy przcstrzr,gnli na,xct 1wawa spadkobierców, jakkol
wiek ich samych one nie krc;powały i z racji swej władzy, jeśli uznali to za sto
sowne, odrzucali te uprawnienia lub je tylko limitowali, chociaż nie zawsze 
z uszczerbkiem dla dziedziców" (s. 55-56; por. też, s. 56, 59). Trndno nam pojąć 
proponowaną konstrukcję. Jeśli przyznajemy ksic;ciu prawo arbitralnego rozstrzy
gania o dopuszczalności alienacji, to równolegle nale;blcby przyjąć, iż krewni 
z tytułu prawa bliższości nie posiadali żadnych praw. Jeśli zaś przyznamy bli
skim określone u1)rawnienia, to wówcz:i; wy:nagalaby bliż,zego \Vyjaśnienia kwe
stia niere3pektowania przez panującego obowiązuj,1cego pra\.'.'a. 

Przyjmując wersję prawa bliższości pnccistawion1, p1·zez prepozyta Wincente
go pozostaniemy w całkowitej zgodzie i ze źródłami, i ,: logiką. 

4. Zagadnienie książ�cych zatwierdzei'1 postano-.,·ieó poprzedników rozpatruje
Mularczyk dla wykazania, że na Slą_skn obowiązywała zasada powrotu dóbr na
danych do władcy w mo,nencic zmiany panującego (s. 4.0--41). Takie ujęcie wpły
wa na tendencyjny charakter rozważnil. Swą tez,:; Autor próbuje udowodnić przez 
stwierdzenie, że „zatwierdzenie przez nastc;pcc: utrwalonych na piśmie is czynności 
poprzednika było koniecznym warunki.:m dalszego ich posiadania" (s. 41). Idea 
prav.'a powrotu zaczerpniqta została od M. Hande!�m::ina, odmiennie jednak rozu
miejącego problem. Ten znakomity historyk wskazuje na pewną ::inalogic: do 

franko11skiego Heimfall-Tronfall, wiqż,1c jednak całą kwestie: z nie uzna\'.:aną przez 

ie Por. np. J. S. Mat usze wski, Nagana szlachectwa w Polsce w XV XVI

te. (ZNUŁ, ser. I, z. 77, Łódź 1971, s. 134). 
J7 Menzel, nr 9. 
18 Nie zastanowiono sic:, dlaczego ową nietrwałość czynno�c1 poprzednika wiązać

należy tylko z tymi, które zostały utrwalone na piśmie. 
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)1:ularczyka zasad,1 dożywotności nada11 ksi,iżęcych 10 i - co najistotniejsze 
odnosząc swoje uwagi do c.:z,1sów .•przed. ,.•:yrobienia ,ci,; prawa dzicd;;iczncgo, czego 
przeżytki jedynie mo;\:ia ubc:�·n\·ować w XII i XIII w. 2u Natomiast nietrwałość 
roz;:,orządzcń władcy \\' okrc.;:c, rozpatrywanym w omawianej rnonogrnfii wynika 
zdaniem Handelsmana przede w�zystki:n z okoliczności politycznych, z zachwiani:. 
porządku prnwrni�o 21. Dnbze ,Jrzyczy11y wy:;t;;powania ksi,1;\l;c,) �h zatwierdze1'1 wska
zał M. Scz,.niedd, usl�1laj;p:, że, zatwierdzenia zwh)r.,we były najczc:!;dei z rozszL,
rzenicm z:ikresu potwierdzanego nadani«, nit>kiedy zaś .,wynikało ze specjalnych 
konstelacji politycznych" 2t. 

Skoro proponowana w on1awianej pracy koncepcja nic jest jedyna 23, oczekiwa
libyśmy L,stornHkow,wi,i si,; do oclm;ennych i jednocześnie szczególnej wnikliwo
ści p!·zy analizie źródeł, pozwal.:\j,-1cych v,ykazal wyższość nowej nad przy jmowa
nymi dotychczas tcz�imi. Argumentacj:.i iródlow,, jc�t tym trudniejsza, że żadne 
ze wskazanych źródeł nic mówi, iż putwicrC:zenia dokonano dlatego, by czynność 
poprzeclnika nit:! utraciła ważności. Cz�ść: z po\,·olanych przez Mularczyka źródeł 
w ogóle nic zawiera uzasadnic!1ia, nie pOZWił!ajqc ustalić przyczyny, dla której 
dokonano zatwierdzenia 2·1• Re:;zta zaś wskazuje wyraźnie inną, niż to zakłada
Autor. Np. ,,libcrtatem donabm ,t ... fratre nostro ... confirmantes, duximus in 
aliquib:Js declarandam et supplcndam, �i fors;:,.n a licu bi clcficcre videretur" iii; 
.,Verum c1uod quedam ex hereditatibus :n in"t:·t:me:1t,1 prefato nominatim con
scriptis ab ho�1>ililli prc<lido alien:,te nosct,::tur, in lcc .. ::n ip;:arum aliis hereditati
bus subrogatis, que in vcteri privilcgio minime contincntur, tum quod hereditates 
predicte, que polonicis fltcrant cxprcsse vocabulis postmodum in ius transeuntes 
teutonicum tcutonicis mcnwnmt nominibus appellari ... Volentes in hoc quoque 
Christi pauper:bus fructuosis ,iuxiliis non deesse, presenti confirmationis nostra 
pagina duxim1.1s ctedarare"2•. Te przykłady tezy o prawic powrotu zupełnie nie 
potwierdzaj,J. 

Pomimo w;.itpliwu�(:i z zaintE!rcsowaniem oczekujemy na przedstawienie nie
zbitych argumentów, skr;ro Autor --- jak stwierdza - zna „takie przekazy źród
łowe, których tenor ro1.pra,w jakielrnlwiek wątpli\vości" (s. -11). Niestety, w miej
�ce w.:;�a,1.iniu i:l'Ó,ld ,m�,.idttjcmy odesłanie do monografii W. Korty (s. 41--42. 
przyp. 328, 329, 330, 331, 3:.12), z jednoczesnym sformułowaniem zarzutu, iż badacz 
ten z wykorzystywanych przez siebie źródeł nie wyp·owadził „innych wniosków 
prócz tych, iż ksiqżGta starali siq powstrzymać rozpad swych ziemskich posiadło
ści" (s. 41). Naszym zaś zdaniem jest to najdalej idący wniosek, jaki na podstawie 
wskazanych przez Kortt: iródcł można s!orrnuiować. 

W monografii l\!ularczyka czytamy: ,,Jak podaje ten badacz, Bolesław Rogatka 
odebrał biskupstWLI \':rodawskiemu -1 wsie" (s. 41-42). Wskazane zaś przez Kortę 

19 M. Ha n de 1 s n1 a n, Z metodyki badań feudalizmu (Sredniowiecze polskie 
i po\vszechnc, War�zawa 1966, s. 172--173). 

� Tamże, s. 1 72. 
Yt Tamże, s. 163-!G4. 
22 M. Sc z a n ie c.: ki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII 

wieku, Pozna1'i 1938, s. 31-32. 
23 Por. też Bard a c h, op. cit., s. 301. 
24 „Wymienione dokumenty nie dają niestety odpowiedzi na pytanie, czy za

twierdzenie przez nastc;pc,; czynności prawnych poprzednika było koniecznym wa
runkiem dalszego posiadania dóbr?" (s. 41). 

2s Menzel, nr 64. 
rn Mcm:cl, nr 93. Zacytowaliśmy <;ryginały aktów, które Mularczyk wskazał 

w regestrach Gr(inhagcna. Jednak i na tej węższej podstawie można stwierdzić, że 
zatwierdzenie ma miejsce przy okazji nowej czynności prawnej, np. Reg. 1542, 
1576, 1734 (tu ksićl�'� ,,erkUirt auf die Bitte des ?v1eisters des Hospitals"), 1759. 
Niektóre ze wskazanych tekstów o zatwierdzeniu nie mówią nic: Reg. nr 1439, 
2150, 2223. 
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źródła na taki wniosek nie pozwalają. Przyjrzyjmy się im bliżej. Dokument zna
ny z regestu Grunhagena (Reg. 706) z 1249 r. informuje, że ten książę dokonał 
z biskupem wrocławskim zamiany wsi Stara Rzeka na część Pogalewa. Z faktu, 
że w 1262 r. książę Konrad dysponuje jakąś częścią Pogalewa (Reg. 1110) bali
byśmy się wyprowadzić wniosek, iż to Bolesław Rogatka odebrawszy wieś bisku
pią w drodze zamiany nie oddał, do czego zobowiązywała go zawarta umowa, 
części Pogalewa. Nie wiemy też, na jakiej podstawie stwierdzono, że Rogatka nie
wywiązał się również z innej transakcji zamiany, na mocy której miał uzyskać
wieś biskupią Grodzanowo (Reg. 855). ,,Za Kłaczynę obiecał książę odstąpić bis
kupstwu inną posiadłość, co także nie zostało zrealizowane, podobnie jak nie zwró
cił zajętego biskupstwu Tarnowa (Reg. 690)" 21_ Dy.płom zregestowany pod nrem 
690 zawiera warunki ugody Bolesława Rogatki z biskupem wrocławskim. Nie ma 
tam ani słowa o wsi Klaczyna, co do zwrotu zaś zabranego biskupstwu Tarnowa 
tekst regestu brzmi: ,,Ferner verspricht er die Kirchengilter Tarnava, Chuderovo, 
das erste zu restituircn, das letztere angemessen umzutauschen. Halt der Herzog 
diesen Vertrag nicht, soli der Bann erneuert werden ohne Riicksicht auf etwaige 
Appellation". I w tym tekście brak zatem jakiegokolwiek dowodu, że książę zwro
tu nie dokonał 211. 

Już na pierwszy rzut oka we wszystkich wypadkach dostrzec można, że nie 
ma tu mowy czy sugestii jakiejkolwiek na temat książęcego .prawa do odbierania 
dóbr nadanych przez przodków. Przeciwnie. Wszystkie teksty dowodzą, że zamie
rzając uzyskać jakąś wieś książę musiał starać się o zawarcie umowy zamiany, 
a ta z prawem powrotu nie ma nic wspólnego. Jedyny tekst mówiący o zaborze 
wsi nie pozostawia z kolei żadnej wątpliwości co do tego, że było to działanie 
bezprawne i panujący musiał zobowiązać się do zwrotu pod groźbą cenzur kościel
nych. 

Drugim z władców, którc>go działalność ma dostarczyć dowodu nn Wj"st1tpo
wanic prawa powrotu, jest Władysław salzburski. Miał on odebrać biskupstwu 
wrocławskiemu 4 wsie, zagarnąć 2 inne, a także nie zrealizować ustanowionej
w testamencie Mieszka II opolskiego darowizny zadusznej na rzecz tegoż bis
kupstwa 2u. 

Wydaje się, że Władysław rzeczywiście nie wypełnił tego aktu ostatniej woli, 
ale czy to dowodzi prawa powrotu? Operacje dotyczące 6 pozo.stałych wsi również 
nie wskazują na obowiązywanie prawa powrotu. Wręcz przeciwnie. Jak wynika 
ze wskazanego aktu (Reg. 1066), książę zabrał biskupstwu owe wsie, ponieważ 
,,ihm sehr nothwendig sind", ale „in Folge eines Vergleichs mit Bischof Thomas", 
na mocy którego również biskupstwo uzyskało znaczące korzyści. Czyżby książę 
nie wiedział, że swój cel może osiągnąć bez żadnych kosztów, na mocy prawa
powrotu? 30 

Wolno zatem - jak to zrobił W. Korta - twier.dzić, że panujący starali się 
o odzyskanie dóbr wchodzących w skład ich domeny. Nie znaleźliśmy jednak żad
nych podstaw do te.zy, iż czynili to na drodze legalnego zaboru wykorzystując
domniemane prawo powrotu si. 

21 W. K ort a, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Sląsku. do polowy
XIII wieku, Wrocław 1964, s. 50, przyp, 267. 

28 Zauważmy, że dokument ten publikowany jest w oryginale m. in. w KDWP,
t. I, nr 598.

2u K o r t a, op. cit., s. 43.
30 Zauważmy, że także wiek XX zna wywłaszczenie pn:ez władzę państwową 

za odszkodowaniem. 
31 Akcja rewindykacyjna Henryka Ul i innych książąt (s. 38 i n.) również

dowodzi, że zmiana panującego nie wiązała się z utratą praw przez dotychczaso
wych posiadaczy, gdyż wówczas na mocy prawa powrotu książę odzyskałby całość
nadań dokonanych przez przodków bez potrzeby „unieważniania nadań swych
poprzedników" (s. 39), 
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Przeprowadziwszy zakwestionowany wyżej wywód, po stwierdzeniu: ,,realne 
wydaje się funkcjonowanie w XIII w. na Sląsku prawa powrotu dóbr" (s. 44), 
Autor stara się jeszcze ilustrować przejawy jego występowania w praktyce. Oto 
jeden z nich: uwięzienie przez Bolesława Rogatkę Henryka IV miało spowodować, 
że nabywcy wsi otrzymawszy już potwierdzenie transakcji ze strony Henryka mu
sieli ubiegać się o ponowne zatwierdzenie przez nowego księcia. To „niespodzian
ka, [która] przytrafiła się duchownym ze stołecznego Wrocławia", związana 
z funkcjonowaniem prawa powrotu dóbr (s. 44). Domyślamy się tedy, że motywem 
wystąpienia do drugiego z książąt o zatwierdzenie umowy była obawa, by władca 
nie skorzystał z prawa powrotu. Jak się można spodziewać, o takiej motywacji 
w źródle ani słowa. Mamy do tego uzasadnioną wątpliwość, czy rzeczywiście po
twierdzenia Henryka i Rogatki dotyczyły tej samej czynności prawnej. Obie tran
sakcje łączy to, że dotyczą wsi Lisowice i w obu wypadkach jako nabywca wy
stępuje klasztor na Piasku i szpital Sw. Ducha. A czym się różnią? W pierwszym 
dokumencie (Reg. 1508) jako sprzedawca występuje rycerz Rajnold, a konsensu 
udzielają jego siostra Elżbieta i szwagier Dytryk. W drugim zaś (Reg. 1!550) zbyw
cami są Dytryk i jego zięć, Rajnold, a zgodę wyraża żona tego ostatniego, Elżbie
ta. Różnice te można położyć na karb błędnego zregestowania, błędu popełnionego 
przez skrybę, ale jak wyjaśnić, że w <1276 r. jako cenę kupna wymieniono sumę 
200 grzywien, a w rok później wspomniano już tylko o 12 grzywnach? Nie chce
my tu rozstrzygać, czy druga z transakcji dotyczy tylko dopłaty, czy też duchow
ni wykupują w ten sposób prawa bliskich. W każdym razie wniosek Mularczyka 
i tym razem wydaje się pochopny 82• 

W konkluzji nie możemy zdecydowanie przychylić się do proponowanej przez 
Autora teorii o obowiązywaniu w XIII w. na Śląsku prawa powrotu dóbr. Po
woływane na jej poparcie źródła wydają się tę hŁpotezę wykluczać całkowicie. 

5. Kolejne nieporozumienie wynika z nieuzasadnionego uproszczenia:
dominium directum = władanie (atrybut władców) aa
dominium utile = użytkowanie (s. 60).

Ale to nie wszystko. Dalej bowiem Autor ustala, że dominiwn directum to
prawo własności, a dominium utile to prawo użytkowania (s. 63), by ostatecznie 
dojść do wniosku, iż dominium directum to synonim regale ziemskiego panują
cego (s. 61, 70). 

Taka metoda prowadzenia wywodów nie przekonuje nas zupełnie. Tym bar
dziej że znowu brak nam chociażby informacji o odmiennym stanowisku, przyj
mującym, że dominium directum to własność zwierzchnia, a dominium utile włas
ność podległa 84

• A jeśli dodamy, że użytkowanie (w znaczeniu czerpania pożyt
ków) jest wówczas atrybutem obu, to koncepcji Mularczyka nijak zrozumieć się 
nie da. 

6. Podobnie mało przekonujące są wywody Autora o występowaniu na Sląsku
w XIII w., systemu lennego analogicznego do zachodnioeuropejskiego (s. 69-70). 

Teza o rozwijaniu się na trzynastowiecznym śląsku systemu lennego, w któ
rym z tytułu nadania ziemi książę zobowiązywał rycerzy do służby konnej, zo
stała w nauce dość dawno przyjęta 85. Nie ma powodu, by dowodzić jej ponow
nie. Gorzej jeszcze, gdy towarzyszą temu gołosłowne twierdzenia, np. jakoby „sy
tuacja w Polsce średniowiecznej w rzeczywistości od dawna I?] odpowiadała urzą
dzeniom ustroju lennego, zaś w XIII w. upowszechniła się tylko importowana ter
minologia feudalna: lenno, wasal itp.". (s. 63). Czy rzeczywiście w trzynastowiecz
nych źródłach z terenu całej Polski da się znaleźć argumenty za upowszechnie-

sz I tym razem Autor powierzchownie zapoznał się ze źródłami. 
3S Bez wyjaśnienia posługuje się Autor także pojęciami: ,,pełne dominium di

rectum księcia" (s. 61), ,,bezwzględne dominium directum" (s. 70 przyp. 511). 
s4 Bard a ch, op. cit., s. 2�3. 
ss Zob. np. Bard ac h, op. cit., s. 258. 
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niem się wówczas terminologii lennej? Co ciekawe, na stronie poprzedniej skonsta
towano, że „już w 1234 r. natrafiamy na zwrot najwyraźniej świadczący o for
rnvv, ,rniu się stosunków· i przenikaniu pojęć charakterystycznych zachodnioeuro
pejskiemu ustrojowi feudalnemu: »praeter dtws mansos fcodalcs,," (s. 62). Zatem 
w XHI w. formują si<� dopiero na Slrtskl! owe zachod!1iocuropejskic �tcsunki (s. 62), 
r.;,.y też ukształtowały �ię one od dawna (s. 63)'! 

Z:ttl\\'"ż;ny jeszcze, że cytat .źródłowy „pr��etcr duos m,H1s.os feodale�" znany 
je�t Autorowi z drugiej ręki, z mćit10grafii Z. Wojciechowskiego (s. 62 przyp. 450) 
Domyślać się przeto jedynie możemy, iż gdyby Autor dotarł do peinego tcksti.l 
,iokL,mentu mówiącego o lokacji ,.v�i 11<1 prawie niemieckim (co nie wydaje się 
typowe cila zachodnioeuro9ejskich »tosunków lennych), skorygowałby swe wnioski. 
l3yluby to tym prostsze, iż wie on, że dopiero w ko:'icu XIII w. system lenny na 
$1ąsku uzyskał „wysoki stopie1't zaawansowania'' (s. 62). 

Inny charakter mają wątpliwości związane z ustaleniami tyczącymi się obo
wiązków lenników na Śląsku. Swoje uwagi o identyczności tych powinności z obo
wiąwjącymi na Zachodzie, ,,z naturalnymi w takich przypadkach różnicami" (?} 
(s. 69), Autor dokumentuje 6 regestami i frngment:ć!m Ksiqgi henrykowskiej. Za
�iważmy, że pochodzą one z lat 1268, 1278, 1283, 1284, 1295 - praktycznie zatem 
z ost.itniej ćwierci XIII w. Balibyśmy się na tej podstawie stawiać tezę w oclnie
sieniu do całego XIII stulecia. Pierwszych 5 tekstóv.· zawiera wzm:anki o obo
wi,Jzku slctżby konnej �G, ostatni (Reg. 2369) nie mó,vi o nadaniu, lecz o sprzedaży 
dóbr przez księcia. Nabywca uzyskuje określone wolności, w tym także podatko
we, z jednym zastrzeżeniem Ś\Viadczenia n.:: wykup ksi,:;cia z niewoii, także ry
cerza k�i,1żęcego oraz w wypadku malżei'istwa dzieci księcia. O służbie konnej ani 
,;Iowa. Na podstawie tych źródeł można dojść do wniosku, że występowały istotne 
róznice mi,;clzy śląskim a zachodnioeuropejskim systemem lennym, m. in. rozłącz
no:ić świadczel'1: albo służba wojskowa s1, albo pod.>tki nudzwyczujnc (w lJardzo 
wąskim zakresie), brak obowiązku rady, brak świadczeń przy okazji odnowienia 
lenna. Takiej zaś koncepcji w pracy nie wysunięto. 

Osobne miejsce należy poświęci<': interpretacji przekazu z KsiGgi henrykow
skiej. Ze fróclła dowiadujemy si<;, że rycerz Paltko nie dopełnił obowiązku sta
wienia się na slużbtt (,,neglexit servicium trium dextrariorum, quod tamen tene
batur"). Obowiązek ten to stawienie 3 konnych, ale tekst nie w;;kazuje, jak to 
przyjmuj!:! Mularczyk, że z każdej z wymienionych 3 wsi należało wyprawie 
1 konnego. To najwyżej prawdopodobne, ale innej ewentmilności wobec milczenia 
iródla wykluczyć nic można :;s_ Za ten postqpek: ,,dux secundum statutum ... fecit 
ló'Um impignornri de quolibet dextrario pro X marcis currentis monete et sic tulit 
.:b eo XXX marcas pro tribus dextrariis". Mimo że źródłu wyraźnie wskazuje, iż 
kwota 10 grzywien odnosi się do każdego konnego, Autor wyjaśnia inaczej: ,,za 
co książę natychmiast nałożył na niego opłaty w wysokości 30 grzywien, po 10 
z każdej wymienionej wsi" (s. 69). P�·zy tym zwrot „fecit eum impignorari" prze
tłumaczono róv,rnie nieściśle: ,,naiożyl na niego opłaty''. W ten sposób dochodzi do 
całkowicie nieuzasadnionej konkluzji: ,,Tak więc niC\vywiązywanie się z tego 
obowiązku (służby konnej} upoważniło ksi<;ci.l do żądania danin uiszczanych :i: po
siadłości nieimmunizowanych, tj. nie obciążonych slużb.1 konną" (s. 70}, a zatem ów 
lekkor,wślny PoUko „utracił immunitet na skutek z::iniedbania posługi rycerskiej" 

se Reg. 1296, 1571, 1737, 1855, 19-62. 
s7 W Reg. ;1296 odnotowujemy całkowite zwolnienie od kolekty. 
ss Por. np. wypadki, w których do służby jednego konnego zobowiązywało na

danie zaledwie 2 łanów (Reg. 1855) lub gdy taki sam wymiar obowiązywał z 2 wsi 
t.Reg. 1737).
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(,. 71). My zaś nic wiemy, czy owe ,ysie były immunizo\vane. Także opłaty jak 

z dóbr nieimmuniwwunych uznać trzeba za wytwór fantazj:, gdyż; ,,fecit eum 
impignorari" należy ruzumieć v:yłącznic jako infor:nacjc: o nałożeniu (ciążeniu) 
kary za uchylenie siq cd puwinnuści 39

• O immunitecie na podstawie tego fragmentu 

Księ9i naszym zdaniem mówić sic; nie da. 
Poważną nil!spójności,1 cechują :sic; uwagi związane ze zmi:lnc1 wasala i senio

ra. Z jednej strony spotykamy szereg wypowiedzi, z których wynika, iż wszelkie 
czynności prawne panującego zachowy\vały swą moc wyłącznie na okres jego 
życia: ,,Decyzja Henryka I zachowywała swą moc wyłącznie na okres życia tego 
władcy, identycznie zreszh1, jak wszystkie inne czynności prawne" (s. 47); ,,wyni
kało to z faktu, 1ż czynno�ci bh1żt;cc zachowywały swą aktualność tylko na okres 
życia wystawcy" (s. 55); ,,w obu tych przypadkach, zmiany seniora i wasala, nie

odnowienie kontraktu lennego po,vedowało powrót dóbr do ksi;:;cia-scniora. Książę 

n pot,vierdzenie lenna pobierał nale;:ne opłaty" (s. G-�); ,,Przyj,1ć wi,;c wypadnie, 
li zgodnie z panuj,icym na SJ;1s]:,1 systemem lennym irnm,tnizowanie posiadłości 
!JO(legalo v.:szelklrn prawom tego porządku, a więc ogr<.1.niczeniu cz,�,uwemu, czyli 

zależności od zn:iany seniora i lennika. Za potwierdzenie zwolniet'1, irit:!nt;·cznie jak 
to było \V stos;,in;,;u du dóbr zicm;;kich, v.:ymagaii uiszczenia opiat" ,s. 71). Ale 

z dr,,giej strony możemy zestaw;c ::twierdzenia przeciwne: ,,Piastowie �l,iscy nie
zbyt konsekwentnie egzekwowali warunek odnowienia ,Josi:idania dóbr ziemskich" 
(s. 59); ,,zmiat,:ł na tronie, a wL,:c seniora, nie pociągała za sobą w odniesieniu do 
1 ycerslwa konieczności formalnego potwierdzenia lenna, immunitetu i każdorazo
weg,) wnoszenia przez \\·asala z te'..;o tytułu opłat. Niekwestionowanie przez ksil;cia 
posiadania lenna przy równoczesnym wypełnianiu przez danego rycena obowiązku 
konnej służby było równoznaczne z podtrzymaniem umowy" (s. 71); ,,Jedn&kże 

zmiana lennika wymagała już zatwierdzenia ... Niemniej, jak już pisałem, ten 
wart..nek w stosunkach z rycerstwem obowiązywał tylko w przypadku tra.nsakcji 
kupna-sprzedaży, nie był natomiast tak rygorystycznie przestrzegany w ra„ie obej
mowania lenna w drodze spa.dkubrania. Działało tutaj, o czym też wzn1iankowa
łem, feudalne prawo przedawnienia" {s. 71) 40

• Czy na podstawie tych wypowiedzi 
motna jcdnoznucl.nic u�tali(:, co sqd:.:.i A-..tor o cz"'sowej n1oe,1 u;;doni"' lcnncso 
l innych decyzji panującego·! Ustab bo,viem, chyba na podsta\vle żródel praktyki 
l ?), obowiązywanie pewnej zasady, której - jak si<; okazuje - w praktyce nie 
1 espektowanol 

Taka sytuacja zrozumiała jest w rozprawie, w której Autor stara sit; udo\Vod
nić poprawność dwu wykluczających się nawzajem tez. Najpierw dowodzono, że 
wszelkie posiadłości ziemskie mają charakter dziedziczny i znauy jest tyłku jeden 

rodzaj prawa do ziemi - dziedziczne (s. 61), by nast�pnie wykazywać, że zgod
nie z prawem lennym nadania mają charakter czasowy, zachowując swq moc do 
śmierci lennika lub seniora (s. ()4). Czytelnik w tych rozważaniach mo:i:c siq łatwo 
pogubić. Obawiamy si<;, że pogubił siG także Autor. 

7. Podobne wrażenie odnosimy po zapoznaniu się z rozważaniami o immunite
cie. Pomijając już cały szereg nieścisłości u, nie potrafimy si� pugodzić z uwaga-

89 S!. łac. śred., t. V, z. 2 (36), Wrocław 1978, s. 178, gdzie wśród przykładów 
podano m. in. omawiany tekst z Księgi henrykowskiej; por. też Bard ach, op. 
cit., s. 259. 

40 Autor ma zwyczaj odwoływania się do własnych wcześniejszych lub później
szych ,,vypowiedzi, nic \Vskazując odpowiedniego miejsca. Stąd też wielokrotnie nie 
udaje się ich odnaleźć. Tak też jest z nie znanym bliżej „feudalnym prawem prze
dawnienia". 

41 Np. stwierdzenie: ,,Całkowicie pozbawione immunitetu były natomiast ma
jątki biskupstwa w ksic;stwie wrocławskim" (s. 65) wobec wskazania przez W. Kor
t:; (na którego nb. :\Iularczyk sic� powołuje) tekstów mówiących o immunizowaniu 
tych właśnie dóbr, Kort a, op. cit., s. 148 przyp. 310, s. 149 przyp. 312, s. 158 

6 - Sobótka 41115 
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mi o charakterze generalnym. Raz Autor twierdzi, że na śląsku immunitet „więk
sze postępy poczynił jedynie w posiadłościach duchownych" {s. 65), wspomina 
o „formalnie sporej" liczbie immunitetów dla kleru (s. 68), by tymczasem skon
statować, że immunitet kościelny „nie osiągnął więc niemal do schyłku XIII w.
dużych rozmiarów" (s. 67). Niebawem stwierdza, że to dobra rycerskie były po
wszechnie immunizowane już od początku XIII w. Wniosek ten wyprowadzony
został w sposób budzący zdziwienie. Przy omawianiu immunitetu w dobrach feu
dałów świeckich stwierdzono: ,,liczba znanych przywilejów dla tej grupy odbiol·ców
... nie upoważnia bynajmniej do twierdzenia o powszechnych zwolnieniach posiad
łości rycerskich. Pomi mo to datowanie wolności dóbr świeckich panów dopiero na
koniec XIII w. nie uważam za możliwe do pl'Zyjęcia" (s. 68). Wbrew zatem włas
nemu ustaleniu, że żródła pozwalają datować powszechność zwolnie11 dla panów
świeckich na schyłek stulecia, Autor nie zgadza się z takim właśnie stanowiskiem
literatury: ,,Skłonny jestem sądzić, że genezy immunitetu rycerskiego szukać wy
padnie około początków średniowiecznego państwa polskiego" {s. 68) ('?). Uzasad
nienie znajdujemy na następnych stronach: ,,Na śląsku już prawie od pierwszych
lat XIII w. immunizowane były, w ramach określo;.1ych w systemie lennym, dobra
wójtów i sołtysów. Wolności rycerza lennika były szerokie. Przysługiwał im immu
nitet ekonomiczny, jak również sądownictwo niższe, a niekiedy i wyższe. Dziwne
byłoby i chyba trudne do pomyślenia, ażeby włości klasy panującej w średnio
wiecznej Polsce pozostawały wiek cały bez mała w gorszym położeniu niż wój
towskie i w szczególności sołtysie" (s. 70-71).

Z tego dość skomplikowanego wywodu wynika - jak się wydaje - iż 
podstawą tezy o wczesnym rozpowszechnieniu immunitetu w dobrach świeckich 
na Sląsku jest fakt immunizowania już od pierwszych lat XIII w. dóbr wójtów 
i sołtysów, stwierdzony rzekomo w syntezie historii pa11stwa i prawa polskiego. 
Jednak we wskazanym przez Mularczyka (s. 70 przyp. 515) miejscu tej syntezy 
nie znależli�my ani słowa o immunizowaniu l:ZY to dóbr wójtowskich, czy w szcze
gólności sołtysich! Takiej metody wnioskowania nie jesteśmy skłonni akceptować. 

A oto inny przykład rozumowania dotyczącego immunitetu. ,,Przywileje immu
nitetowe, analogicznie jak posiadłości ziemskie nie były nadawane na zawsze. Co 
do uprzywilejowania panowały identyczne zasady, jak odnośnie dzierżenia ziemi" 
(s. 67, por. też s. 71) - to wniosek, dla uzasadnienia którego powołano literaturę 
i źródła. We wskazanym zaś (s. 67 przyp. 486) miejscu monografii Z. Kaczmarczy
ka czytamy: .,Od połowy XIII wieku pojawia się już jako zasada obowiązywanie 
immunitetu na zawsze" 42 - czyli coś wręcz przeciwnego, niż wywodzi Mularczyk.
Argumenty źródłowe są następujące 43• Jako pierwszy mamy dyplom czterech 
książąt polskich z 1215 r., który „zawierał klauzulę obligatoryjności tylko na czas 
zycia wystawców" (s. 67): ,,quod ab hac hora in antea quoad vixerimus custodire 
immunitatem ecclesie dei". Wyrwany z kontekstu fragment można interpretował: 
zgounie z intencją Mularczyka 44. Jednak zapozruinie się z całością nasuwa pewne 
wątpliwości: ,,nos promittimus et iuramus domino Henl'ico Polonorum archie
piscupo et successoribus ipsius, omnibus suffraganeis eius ... , quod ab hac hora 

przyp. 359, 360; powoływanie się na źródła dla spraw immunitetu obojętne (np. 
s. 67 przyp. 484 wskazano Reg. 1668, 2255), twierdzenie o czasowym charakterze
nadań immunitetu, gdy na 2'1 powołane żróala nie mówi o tym żadne (jeden tylko
tekst zawiera wskazanie, że książę udzielił 1 z wsi klasztornych wolnizny od
s·-v1adcze11 na lat 6).

•1i z. Kaczmarczyk, Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa
w dobrach koścw,a w Polsce do ko1ica XIV wieku, Poznań 1936, s. 15. 

,s Ze zrozumiałych względów pomijamy przykład odnoszący się do Mazowsza. 
h .Podobnie interpretują tę klauzulę J. Mat usze wski, Immunitet ekono

miczny w dobrach Kościoia w Polsce do 1381 T., Poznań 1936, s. 111, i Kac z
m arc z y k, op. cit., s. 15. 
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in antea quoad vixerimus custodire immunitatem ecclesie dei, ne ullum dispen
dium per nos vel per nostros patiatur, sed ville ecclesiarum et incole ipsarum 
cmnimode gaudeant privilegio libertate" '5• Zobowiązanie książąt zawiera przyrze� 
c:zenie, że do końca swego życia ani sami nie naruszą, ani komukolwiek innemu· 
nie pozwolą naruszyć wolności kościoła. Zatem udzielona została najdłuższa gwa
rancja, do jakiej wystawcy dyplomu mogli się zobowiązać. Czyż mogli przyrzec, 
że także po śmierci będą strzec swobód duchowieństwa? Konieczność zastosowania 
takiej właśnie formuły czasowej: od chwili obecnej aż do śmierci, wyniknęła ze 
stylizacji aktu podkreślającej osobisty charakter przyrzecze11 książęcych. Zauważ
my jeszcze, że postępując konsekwentnie po linii przyjętej m. in. przez Mular
czyka należałoby uznać, że wartość dożywotnią ma cały akt. Wobec tego zawartą 
w nim obietnicę: ,,et restituimus omnes villas beato Adalberto pertinentes" także 
trzeba by traktować jako obietnicę zwrotu dóbr, ale tylko na czas do chwili śmier
ci wystawców przywileju. Czy można się aż tak daleko posunąć'? Jeśli nie, to po
zostaje uznać, że ograniczenie czasowe ma charakter selektywny i dotyczy tylko 
części aktu, co wydaje się niczym nie uzasadnione, lub z kwestionowanej inter
pretacji zrezygnować. 

Drugi ze wskazanych tekstów (s. 67, przyp. 48} nie tylko nie zawiera informa
cji o obowiązywaniu immunitetu na czas życia wystawcy przywileju, lecz właśnie 
winien byc wykorzystany jako argument przeciw tej tezie. Występująca bowiem 
formuła dożywocia nie dotyczy caiego aktu, ale tylko jednego z postanowiei1, mia
nowicie, że decyzJa w sprawie obciążania podatkami majętności kościelnych 
należeć będzie do rady książęcej, biskupowi zaś - i tu zastrzeżenie doży
wocia - nie przysługuje prawo we,a wobec takich postanowień. Odnosimy 
wrażenie, że jest to ograniczenie dotychczasowych uprawnień kościoła. Dlatego 
wskazano, że obowiązuje do chwili śmierci jednej z układających się stron, Bo
lesława Rogatki lub biskupa Tomasza l. Pozostawienie następcom klopotil z osta
tecznym rozstrzygnięciem to zapewne wynik kompromisu, inaczej trudno byłoby 
wytłumaczyć, przy zachowaniu dotychczasowego zwyczaju, wartość owej klauzuli 
w dokumencie .e. Dla nas jednak najistotniejsze, że dopiero po owym zastrzeżeniu 
doi.ywotnoś(;i omówiuuegu po�ianowienia znajduje �ię tekst: ,,Item, immunitatem 
domibus episcopalibus et regularium seu secularium clericoru.m debitam observa
bimus" 47• Wyraźnie przeto immunitetu klauzula dożywocia nie obejmuje. Zatem 
wskazaniem dożywocia dotknięty jest tylko jeden szczegół obszernego aktu, pozo
stałe zaś postanowienia nie mają charakteru ograniczonych czasowo. Gdyby obo
wiązyv.;ała zasada dożywotności książęcych decyzji, nie miałoby żadnego sensu 
wskazywanie, kiedy utraci ważność vostanowienie o opodatkowaniu o.obr kościel
nych, skoro i bez tego cały akt w tym samym momencie miałby utracić swą moc. 

Całkowicie chybiony wydaje się następny argument źrodwwy. Dia wykazania, 
że immunitety nadav,ane były z takimi samymi ograniczeniami czasowymi jak 
lenno, stwierdzono: ,,Tak samo jak nadania ziemskie, również nadania 1mmurute
towe zatwierdzane były przez sukcesorów ofiarodawców. Umieszczano też w do
kumentach immunitetowych formułę przyzwalającą potencjalnych następców" 
(s. 67). Dowodem tego mają być dwa dokumenty z 1260 r. wystawione przez 
Henryka III. ,,Wprawdzie nie zawierają one nowych przywilejów, aie gwanin
tują one Kościołowi śląskiemu odszkodowanie za naruszenie takowych. Otoż ksią
żę wrocławski przyrzekł wynagrodzić wyrządzone przez Bolesława Rogatkę szko-

45 KDSl., t. II, nr 144; KDWP t. I, nr 68. 
46 Za taką interpretacją przemawia też przyznanie biskupowi w przywileju

Henryka IV prawa weta bezwzględnego, zob. R. Gr o d e c ki, Polska piastowska,

Warszawa 1969, s. 203-204. 
n KDWP, t. I, nr 598. 
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dy" (s. 67). Inaczej scharakteryzowane zostały owe dyplomy - naszym zdaniem 
poprawnie - na s. 76: ,,książę wrocławski zagwarantował wypłacenie przez Bo
lesława Rogatkę odszkodowania za wyrządzone krzywdy", ale w tym miejscu po
wołanie owych aktów nie ma dowodzić niczego w sprawie immunitetów. Dlaczego 
zatem om:nviając immunitet posługuje się Autor źródłem mówiącym o poręczeniu'? 
Poz� tym trudno wykorzystać owe dokumenty jako dowód na potwierdzanie przez 
ewe!1tualnego następcę, gdyż oba dotyczą różnych kwe�tii. W pierwszym zawarto 
poręczenie za Rogatkę, dokonane przez Henryka także za nieobecnego Władysła
wa. Drugi wystawiony już za zgodą Władysława zajmuje się szczegółowo sposo
bem odszkodowania dla biskupa. Wnloskowanic na tej podstawie o dożywotności 
nadai1 immunitetowych wydaje się bardziej niż ryzykowne. 

Podobnie nie można zaakceptować argumentu o „cofaniu lJrzez władców zwol
nie."1 immunitetowych" (s. 68). Pomijając już wątpliwości żródłowe 4B, fakt cofnięcia 
przez księcia nadania immunitetowego wydaje się zaprzeczać, a nie potwierdzać 
tezę o dożywotności tych nadat'i. Jeśli bowiem nadanie cofm1ł sam wystawca, to 
r.ic można zastanawiać się, czy obowiązywałoby ono także po jego śmierci. Na 
tej podsta\vie o czasowym charakterze przywileju rozstrzygać nie wolno. Nato
miast gdy cofnięcia dokonał potomek nadawcy, znaczyć to może jedynie, że przy
wilej nie wygasł w chwili śmierci poprzednika. Inaczej należałoby uznać, że ksią
żęta odwoływali wygasłe, nieważne już nadania.

W przedstawionym świetle koncepcja dożywotności nadat'1 immunitetowych 
ukazała się pozaźródłową hipotezą, potostająq przy tym w sprzeczności z powo
ływanym materiałem źródłowym. 

Zebrane powyżej uwagi dostatecznie mocno charakteryzują braki metody 
przyjętej przy przygotowywaniu rozdziału pierwszego. Dokonane w nim ustalenia 
trudno traktować jako wnioski naukowe. Bada11 historycznych nad stosunkami 
ekonomicznymi Sląska w XIII w. nie posunięto do przodu ani o krok. 

III 

Czy w takiej sytuacji potrzeba bliższego przedstawiania rozważa11 zawartych 
w rozdz. Il? Przyjrzyjmy się pierwszemu z referowanych problemów, a jest nim 
udział rodziny książęcej w sprawowaniu władzy (s. 73-78). Tok wywodów przer
wany jest uwagami na temat współrządów (s. 76) i występowania pryncypatu 
na Śląsku (s. 76-77). Zdaniem Autora „obok księcia naczelnego 40, inni członkowie
dynastii również mieli wpływ na bezpośrednie wykonywanie władzy" (s. 73). Nieco 
inaczej zbudowana jest konkluzja: materiał źródłowy - zdaniem Autora - po
twierdza „współudział w wykonywaniu władzy przez członków rodziny panują
cego" (s. 7,8). ów materiał źródłowy to wszelkie wzmianki o konsensie czy consi
lium któregoś z członków rodziny książęcej, a tego rodzaju podstawa wniosko
wania już nasuwa wątpliwości co do jego zasadności. Poza tym - jak się prze

konujemy - źródła podlegają spreparowaniu przez Autora. Oto np. na s. 73 
zawarto 3 cytaty źródłowe. Nie budzi wątpliwości tylko pierwszy: ,,de favore et 
consensu filii nostri Heinrici". Drugi natomiast, przy rozważaniach nad konsensem, 
nie powinien być okrojony do postaci: ,,de nostra et coniugis nostre Hedwigis per
missione nec non et filii nostri Heinrici iuniors ducis Zlesie et Anne ... " - jak to 

czyni J. Mularczyk, lecz winien być przynajmniej uzupełniony następująco: ,,uxo

ris sue, capelano etiam nostro assenciente Henrico". Oczywiście przy takim cytacie 

znacznie trudniej wnioskować, że konsens żony, syna i synowej księcia dowodzi 

48 Wskazano tu jedno źródło (Reg. 1091), ale mowa w nim o swobodach miesz
czan Lwówka, a nie o cofnięciu immunitetu klasztorowi w Czarnowąsach. Reg. 
2091 (ten dotyczy 1288 r.) nie pozwala zaś na wnioski, o których mowa w pracy. 

,o Nie wiemy, co to za stanowisko. 
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ich współrządów, gdyż kon�ekwentnie postępując należałoby przyjąć, że tego sa
mego dowodzi konsens kapelana, co już nie leżało w zamierzeniu Autora. Czego 
przeto dowodzi ów konsens? Dyplom dotyczy zezwolenia na zamianę dziesięciny, 
a Henryk Brodaty wraz z rodziną występuje w stosunku do jednej z zaintereso

wanych zamianą instytucji kościelnych z tytułu przysługującego mu prawa patro
natu. Dalszych informacji dostarcz.a nam kolejny, po wykorzystanym przez Mu
larczyka, zawarty w publikacji Appelta dokument, stwierdzający zatwierdzenie 
omawianej transakcji przez biskupa wrocławskiego so. Czytamy w nim m. in.: 
,,quod commutationem, que iacta est inter cenobium L. per dominu Gunthermn ... 
et ecclesiam de W. per dominum Henricum capellanum eiusdem assentientibus 
patronis Henrico videlicet duce Zlesie et eius coniuge Hedwigi, ratam habentes 
confirmamus". Stwierdzamy przeto, że Henryk i Jadwiga współdziałają jako 
patronowie kościoła wleńskiego. Na tej podstawie wnioskowanie o współudziale 
rodziny książęcej w rządach jest dość wątpliwe 51. 

Trzeci z cytatów poddanych kontroli, po konfrontacji z tekstem źródłowym, 
zdaje się sugero\vać świadome wprowadzenie w błąd czytelnika omawianej mono
grafii. Cytat w pracy brzmi: ,,Heinricus dux Zlesie coram filio nostro Heinrico 
iuniore duce Zlesie et nepotibus nostris Zobeslao et Boleslao ducis Bohemie". 
W dokumencie takiego fragmentu nie udało się nam znaleźć. Odpowiedni obraz 
uzyskujemy przy znacznej rozbudowie cytatu: ,,Nos Heinricus dei gratia dux Zle
sie notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod Bartoldus, miles nos
ter ... [dokonał darowizny zadusznej swej wsi, zastrzegając dla siebie i żony dożywo
cie). Huius rei testes sunt ... Acta sunt hec anno ... Et ut hec ipsius donacio a nullo 
,·aleat hominum postmodum immutari, sigilli nostri munimine duximus roboran
dam, et ut ampliori firmitudine muniretur, postmodum in C. ad expedicionem 
contra Teutonicos coram filio nostro Heinrico iuniore duce Zlesie et nepotibus 110-
stris Zebeslao et Boleslao ducibus Bohemie et omnibus terre nostre baronibus con
fessi fuimus nullo contradicente coram nobis et prenominatis hanc donationem so
lempniter esse factam". Mamy tu przeto do czynienia ze specyficzną sytuacją za
twierdzania darowizny na wyprawie wojennej. Ale ani consilium, ani konsensu 
żadnego z przed5tawicieli rodziny książęcej tutaj n ie ma. Czy na tej podstawie 
wolno konstruować jakiekolwiek wnioski o współrządach w księstwie ? Uważamy, 
że zdecydowanie nie! 

Nie kontynuowaliśmy dalszej kontroli wskazanych przez Autora tekstów. Do
tychczasowe ustalenia wydają się dostatecznie żenujące. Ale ograniczenie :;• q tylko 
do analizy samych wypowiedzi i cytatów także nie daje pod�taw do pochlebnych 
c:pinii. Autor nawet nie podjął próby ustalenia, czy i przy jakich czynnościach 
konsens rodziny książęcej występował zawsze, przy jakich nic ma go nigdy. Nie 
dowiadujemy się niczego o skutkach braku konsensu czy rac1y, nie znajdujemy 
też żadnych uwag charakteryzujących przynajmniej ogólnie wpływ członków dy
nastii, nie spróbowano określić kręgu współdziałających w sprawowaniu władzy, 
poza niezadowalającym zupełnie stwierdzeniem: ,,wszyscy bliscy krewni władcy s2 

brali udział w podejmowaniu decyzji" (s. 74) ss. A ile jeszcze wymagających od-

50 Schlesisches Urkundenbuch, wyd. H. Appelt, t. I, z. 2, Wien-Koln-Graz 
1968, nr 288. 

51 Brak w dokumencie biskupim wzmianki o akceptacji transakcji przez ksią
żęcego syna i synową można uznać za wskazówkę, iż do tego konsensu nie przy
wiązywano zbytniej wagi. 

52 Określenie „bliski krewny władcy" nie wydaje się nam dostatecznie precy:.
zyjne. 

58 Churakterystyczne, że po sformułowaniu tego stanowiska natychmiast zo
!;talo ono zakwestionowane. Zdaniem J. Mularczyka wnukowie Henryka I wyrażali 
zgodq na decyzje dziada „rac;,;ej formalnie" (s. 74). Ale i to stanowisko nie oka-
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rębnego rozważenia sytuacji. Czy można bowiem jednakowo traktować konsens 
na decyzje: pełnoletniego władcy z konsensem ze strony małoletniego pupila na 
decyzje regencji? M Czy wolno przywiązywać taką samą wagc; do konsensu pryn
cepsa w systemie pryncypatu 55 jak do akceptacji decyzji wśród książ,1t niedziel
nych, czy też panuj,1cych w odrębnych ksic:stwach? Takich właśnie ustale11 oczeki
walibyśmy cd Autora podejmującego się zadania określenia współudziału rodziny 
książęcej w rządach. 

Przyjqcic bezzasadnego założenia, że każde paja Wienie sic: w dyplomie członka 
ro:lziny ksi,Jżl;Cej dowodzi współudziału w sprawowaniu władzy, prowadzić musi 
do nieporozumie1i. Bo jakże inaczej można traktować wypowiedź: ,,w konkluzji 

można powiedzieć, że w Jatach 1241-1248 Bolesław i Henryk panowali razem ma
j<1c na utrzymaniu jako wspó!rz,1dzących, ale przeznaczonych do stanu duchowne
go, Konrada i Władysława" (s. 77), pozostaj,1cą do tego w poważnej sprzeczności 
z dokonanymi dopiero co przez Autora ustaleniami 60. 

IV 

Nie widzimy potrzeby kontynuowania analizy. Metoda zaprezentowana w rozdz. 
I święci także triumfy w rozdz. II. Dla pełniejszej ilustracji podzielmy siG jeszcze 
przykładowo kilkoma wątpliwościami dotyczącymi dalszej części monografii 57• 

1. Czy uznamy za konsekwentne wnioskowanie nastc:puj.1ce: konsens bliskich
zbywcy na alienacje; należy traktować jako wyraz prawa „do wydawania opinii" 
(s. 58), irnnsens członków rodziny panuj,icego jako dowód współrządów (s. 73), 
,, konsens czy consilium baronów jako argument za tym, że możnowładcy ci wy
stwowali „nie tylko z pozycji równoprawnych, ale w roli czynnika niejako ['?J 
nadrzGdnego w stosunku do książąt" (s. 91), czy że „faktycznymi suwerenami byli 
baronowie" (s. 123)? 

2. Czy uznamy za uzasadnione uogólnienia budowane na podstawie pojedyn
czych faktów, jak np. koncepcja „podzielności mz<;dów" (�. 123-132), czyli wspól
n�go piastowania przez dwie lub więcej osób jednego urzędu? TezG tę rozpatruje 
się równolegle z omawianiem zasady kumulacji (zwanej „komasacją") urzędów 
: dość trudno rozstrzygnąć, o czym w danym miejscu Autor mówi. Stąd posłuży-

zuje siq ostateczne. Dalej dowiadujemy się, że nie była to formalność, gdyż młodzi 
Piastowicze udzielali konsensu w związku z „koniecznością odnawiania postano
wień po zmianie księcia-seniora, nosiciela publicznej władzy zwierzchniej. Jak już 
podnosiłem - pisze Autor - zgoda była równoznaczna ze zobowiązaniem uznania 
aktóv,r poprzednika" (s. 79). 

M Trudno się zadowolić krytycznymi uwagami pod adresem W. Sobocińskiego, 
jakoby z rozprawy tego badacza wynikało, iż księżna Anna sprawowała opiekę nad 
Bolesławem Rogatką, a ten równocześnie był jej opiekunem (s. 75). 

ss Sposób, w jaki dowodzi się obowiązywania na Sl<1�ku zasady senioratu, 
nie przeko:1uje zupełnie. Niezbitym dowodem „akceptacji, przynajmniej w ogra
niczonym zakresie [?] ze strony książąt śląskich pryncypackiego stanowiska 
Bolesława Rogatki" (s. 76-77) jest użycie w stosunku do tego księcia przez Hen
ryka III tytulatury: ,,de assensu et beneplacito illustris ducis Bolezlai fratris no
stris senioris", gdy w stosunku do siebie nie używał miana seniora (s. 76). A czy 
będąc bratem młodszym mógł pisać o sobie w stosunku do Rogatki „starszy". 
Dalsza argumentacja również słaba: ,,książęta /po podziale Sląska/ wystawiali cza
sem razem dokumenty" (s. 77), na niektórych dokumentach Henryka III „widnieje 
komens Bolesława Rogatki" (s. 77), chociaż „znacznie częściej w dokumentach Hen
ryka III Białego spotykamy Bolesława Rogatkę w roli świadka" /!/ (s. 77 przyp. 
33). Nie uznajemy też za właściwe dowodzenie pryncypackiego stanowiska Rogatki 
przy pomocy przekazu Księgi henrykowskiej mówiącego o współrządach w jednej 
dzielnicy w pocz.itku XIV w. książąt Bernarda i Henryka (s. 77 przyp. 36). 

50 Na s. 74-75 bowiem uznano. że w latach 12·'ll-1242 Bolesla\\' Rogatka nie 
sprawował władzy w ogóle i najprawdopodobniej nie przekazano mu jej aż do 
1248 r.! 

47 Poniższe zestawienie również nie ma charakteru wyczerpującego. 
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liśmy się pomocniczo wykazem urzędników śląskich ss. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że wśród 16 kasztelanii Opolszczyzny w XIII w. tylko w 1 wypadku 
(Cieszyn) można mówić o równoczesnym piastowaniu przez dwie osoby godności 
kasztelana, na Dolnym Sląsku zaś na 26 kasztelanii w ciągu całego stulecia tylko 
w dwóch (Ryczyny i Sędowla) równolegle występuje 2 kasztelanów. Czy to nie za 
mało, by doszukiwać się generalnej prawidłowości? Jeśli zaś obserwacje Autora 
dotyczą innych urzędów, to nie powinien powoływać się właśnie na przykłady 
urzędu kasztelana (s. 128). 

3. Czy można uznać za poprawne postępowanie, w którym pomija się milcze
niem fakty sprzeczne z forsowaną tezą? Np. przy omawianiu dziedziczności urzę
dów Autor stwierdza: ,,w źródłach tendencje te dają się dość dobrze obserwować. 
Bracia Bogusław st. ze Strzelina i Racław ze Strzelina byli sędziami dworskimi. 
Sędzią dworskim Henryka III Białego był także Racław Drzemlik ze Strzelina, 
syn Bogusława. Rycerz ten w czasach Henryka IV Prawego objął w zarząd kaszte
lanię ryczeńską, którą uprzednio zawiadywał jego ojciec" (s. 108). Wszystko to jest 
zgodne z prawdą. Brakuje jedynie wzmianki, że pomiędzy Bogusławem i Racławem 
ze Strzelina a Racławem Drzemlikiem na przestrzeni bez mała 30 lat urząd sę
dziego dworskiego piastowało 9 innych osób. Podobnie rzecz się ma z tendencją 
do dziedziczności w kasztelanii ryczeńskiej. Na tym urzędzie Bogusław ze Strzeli
na ;ioświadczony jest w latach 1232---1239, jego syn zaś w latach 1272-1288. 
W tym czasie występuje 5 innych kasztelanów ryczeńskich 59

• Czy przedstawiona 
�ytuacja ma cokolwiek wspólnego z zasadą dziedziczności urzędów (s. 133)? 

4. Czy nie winno budzić sprzeciwu wykorzystywanie tylko tych fragmentów
źródła, które pasują do koncepcji Autora, z pomijaniem tych, z którymi byłby 
kłopot? Np. na s. 85 stwierdzono: ,,zebrani baronowie rozstrzygali w 1248 r. spór 
kompetencyjny o zakres uprawnie6. w kasztelanii milickiej pomiędzy Bolesławem 
Rogatką i jego urzędnikami z jednej strony, a wrocławską kapitułą katedralną 
i jej urzędnikami z drugiej" &0• W dokumencie zaś wystawionym przy tej okazji 
przez Henryka III (przejął on przed rozstrzygnięciem sprawy kasztelanię milicką) 
czytamy, że tenże książę zaakceptował decyzję co do rozwiązania sporu podjętą 
nic --- jak twici·dzi Mularczyk - przez baronów, ale przez księcia Bolesława: 
,,ratam habens ordinacionem fratris sui, ducis Bolezlai" 61. 

5. Jak wyjaśnić formułowanie twierdzeń wbrew temu, co widnieje w przyto
czonym (!) cytacie? Czy tekst: ,,quod Zbiluchelz congregatis quampluribus satclli
tibus, ... cum primum sompnum omnes fecerent dominum Johannem scolasticum 
nostrum ... ut occideret violenter irruit domum suam, irrumpens portas et hostia, 
quem non inveniens, quia premunitus fuerant [!] et se receperat in ecclesia, illa 
nocte equos sex et res quamplures obstulit" (s. 146 przyp. 726) uprawnia do na
stępującego wyjaśnienia: ,,Zbilut rok wcześniej na czele pocztu rycerskiego napadł 
w katedrze wrocławskiej scholastyka Jana i ciężko go poturbował. Dostojnik ten 
w 1287 r. już nieżył" (s. 146). Wymowa źródła jest mocna, ale zupełnie nie upraw
nia do sugestii o pobiciu scholastyka i wiązaniu tego z rychłą śmiercią Jana. 

6. O czym świadczy stawianie obok siebie dwóch sprzecznych wypowiedzi? Np.:
,,Również do kwestii występowania wśród członków grup rządzących nie utytuło-

68 M. Ce t wiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy rodo-
wody, Wrocław 1982, s. 220 i n. 

�9 Tamże, s. 226 i 223. 
60 I tu - po raz kolejny - zastanawia, dlaczego Autor powołuje się na re

gest niemieckojęzyczny miast wylrnrzystać pełny tekst wydany już w 1832 r. 
i wskazany (!) u Grilnhagena. 

51 Urkundensammlung zur Geschichte ... , wyd. G. A. Tzschoppe, G. A. Stenzel, 
Hamburg 1832, nr 31. Natomiast proces podjęcia decyzji przez Henryka przedsta
wiono następująco: ,,de consilia baronum suorum mandavit". 
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wanego rycerstwa podchodzić trzeba z pewną dozą ostrożności, gdyż w śląskich 
dokumentach nagminnie opuszczano przy osobach świadków ich godności urzędni
cze" (s. 96) i „Olbrzymia większość przedstawicieli elity władzy występujących bez 
tytułów (jako świadkowie) w rzeczywistości też nigdy nie dostąpiła awansów 
urzędniczych" (s. 97). Nie wiemy, jakiego dokonano ustalenia. Czy należy przyjąć, 
że ś\viadek wystc;pujący w dokumencie pozbawiony był tytułu ze względu na ma
nierę pisarzy opuszczających tytulaturę, czy też dlatego brak tytułów, gdyż ol
brzymia większość tych tytułów nie piastowała? A w konsekwencji, czy elita wła
dzy to grupa, w której dominują urzędnicy (s. 96), czy też „grupa rządząca nie 
była na Sląsku w XIII w. tożsama z aparatem administracyjnym" (s. 97)? 

7. Co ma czynić czytelnik, którego długo przekonywano o szeregu uprawnień

książ.;cych, powołując rozmaite źródła i literaturę (rozdz. I) 6Z, by niemal na końcu 
monografii dowiedzieć się, że to wszystko nieprnwda: ,,Ustalone w rozdziale po
przednim eko!1omiczne uprawnienia władców śląskich w świetle tym odnieść wy
padnie do działającej pod przewodnictwem monarchy, symbolu władzy śv>'ieckiej, 
rady baronów, jako rzeczywistego najwyższego organu politycznego państwa" 
(s. 133)? Nie potrafimy na to pytanie udzielić odpowiedzi. 

V 

Od autora recenzji oczekuje się omówienia i oceny całej recenzowanej pracy. 
Celem artykułu recenzyjnego zaś jest wskazanie na wątpliwości i podjęcie dysku
sji w kwestiach tego wymagających. Z tego zadania staraliśmy się wywiązać jak 
najle;Jiej. Czujemy się zaś zwolnieni od obowiązku formułowania oceny ogólnej 
monografii poświęconej władzy książęcej na 8Iąsku w XIII stuleciu 68. 

Jacek S. Matuszewski 

J. Bur c har d t, WITELO. FILOSOFO DELLA NATURA DEL XIII SEC.
UNA BIOGRAFIA, Wrocław 1984, ss. 86 i 6 nlb. 

Niewielka rozmiarami praca J. Burchardta zasługuje na szczególną uwagę. 
Jest to bowiem pierwsza tak dogłębnie udokumentowana biografia trzynasto
,viecznego uczonego, Witelona, który określał siebie jako „syna Turyngów i Po-

6Z -Zob. s. 4, gdzie wyraznie wskazano, że Autor planuje rozważania nad pro
blematyką władzy książęcej; por. też Podsumowanie, s. 224. 

63 Na tę ocenę z pewnością negatywnie będzie wpływać niestaranność w przy
gotowaniu pracy. Nawet proste działania arytmetyczne przeprowadzone są błędnie 
(zob. s. 27, gdzie ustalono, iż 145,5 X 4 = 562), w sporządzonej zaś erracie nie 
poprav,;iono żadnej cyfry, największą wagę przykładając do wstawienia lub usu
nięcia przecinków. Czymże innym niż niedbałością można tłumaczyć wypowiedź 
„Berta była żoną Pawła Poduszki" (s. 58), gdy we wskazanym regeście Grunhagen 
mocno podkreśla; ,,dem Paul Poduschka und dessen Tochter Bertha, seiner [Geb
hards] Gemahlin" (Reg. 2050), czy sformułowane w następnym zdaniu przypuszcze
nie: ,,by! to najpewniej spadek, a nie wiano", wobec wyraźnego zapisu: ,,als do
natio propter nuptias" (Reg. 2050). Czy można na podstawie tego samego źródła 
świadomie twierdzić raz, że mówi ono o tym, że „dygnitarze przeprowadzili akcję 
wytyczania granic posiadłości ziemskich" (s. 89), a w innym miejscu przyjąć: 
„wielmoże śląscy wyznaczali wielkość majątków książęcych" (s. 123). Nie zgadzamy 
się z żadną z tych interpretacji, ale nie wierzymy, by Autor rzeczywiście utożsa
miał graniczenie posiadłości ziemskich z określaniem wielkości majątków księcia. 
A jak można dopuścić, by sąsiadowały obok siebie dwa zdania, z których jedno 
wskazuje, że zwolnienia obejmowały gospodarstwa dwonkie, z kolejnego wynika, 
że Autor nie widzi „podstaw do zawężania wolności do gospodarstwa dworskiego" 
(s. 69)? 
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laków", urodzonego i wychowanego na Sląsku, związ�nego z tą zicrni<J zapewne 
do końca swego życia. Jej Autor, znany znawca dziejów nauki polskiej w śred
niowieczu, osobie Witelona poświ<:cił już uprzednio kiika artykułów. By! te:i: wy
dawcą czi;ści jego spu �cizny naukowej (List Witelo na do Ltt clwika u;e Lu;óu;ka 

Śląskim). Z niewielu w sumie przekazów źródłowych dotyczących Witelona ltdalo 
się Autorowi jego biograf i i  przedstawić przekonywający obraz pochodzenia ,  życia 
i działalności tego pierwszego niewqtpliwie uczonego śląskiego zajmującego si:; zj:1-
wiskami fizycznymi .  

J. Burchardt rozpoczyna swą pracę od spraw ogólniejszych. Mamy wiGc naj
pierw ogólny opis Śląska,  jego granic, są wyjaśnienia pewnych spraw podstawo
wych, ale koniecznych, zważyv.1szy na fakt, ie praca adresowa11a jest w zasadzie 
nie do polskiego czytelnika. Je�,t wreszcie szerokie tło pol ityczne , społeczne i na
rodowe, jest otoczenie, w którym iył i działał Witelo. Istotną i obszerną cz<;ść pra

cy stanowią interesujące i przekonywające zarazeE1 wywody, oparte na g!qboi dcj 
erudycji Autora, dotycz;icc pochodzenia imienia, wre,.zcic środowbk.1, z którego 
wywodził się Witelo. Dużym sukcesem \Vydaje si� być zidentyfl kc.nvanic jcgn rodzi
ców i innych najbli�szych członków jego rodziny oraz ustalenie ich karier życio
wych. Wiele zn,1cz,1cym !<Zczcgólcm jest przy tym udokumeno,vanc twierdzenie 
Autora o istnieniu w tym czasie ,v okol icach. z których wywodził siG o jciec: uczo
nego (Turyngia}, :i:ywych tam je�zcze śladów slowiaiiskicj przeszłości . Wnikliwa 
analiza źródeł pozwo li ła na poszerzenie naszych wiadomości dotycz,1cych dyplo

matycznej działalności Witelona, pozosta jącego nr1 mlugach l:róla Czech Przemy
sła Otokara II i ksh;c:ia wrocla·wsk iego Hem·yka IV i ,,. k01'1<.:u, na co nic zwra
cano dotąd dostatecznej uwagi, również króla Rudolfa 1 ;ab,b mga. Nic udało ,iq 
natomiast Autorowi, mimo rozleglej kwerendy źródłowcj odt'vvorzyć o�tatnich lat 

życia i dz iałalności W itelona. Dat.i i okolicznosci śmierci tego uczr,neg: ,  pozostaj<J 
nie znane. Ponadto badania .J . Burcbardta dostarczyły nowych dowodów na bliskie 
związki Śląska z Króle:.twem Czech oraz z ziemiami krzyżackimi, przy czym 
głównym pośrednikiem ra z jeszcze okazał siG biskup \Var :ni !1ski Anzelm. 

Lektura tej solidnie udokumentowanej biografii nasuv.;a kilka ll\'/;ig ,zczegó
lowych, przynoszących pewne uzupełnienia poruszanej prohlematyki ,  K�iąi:c: śląski 

Włodzislavv· jako probr,1,.zcz wyszehradzki i kanclerz Królc�twa Czech ,,·yst1;pl1jl> jc;ż 
zdaje się w koi'1cu 1256 r. (por. CDB. t . V/1 ,  nr 101. 1 02) ,  a nie dopie ro \'.' :-oku 
1257 (por. s. 37, pn:ypi s 98, oraz s. 41} .  Nie jesc poprawne. choć dość cz.-;., tn spo

tykane, określenie „Cesa rstwo Niemieckie" (por. s. 72). Kontrowc,·,yjnc zdnją siG 
hyć twierdzenin J .  Durcharclta o ścisłej współpracy k�iqcia w roclawskiego Henry
ka IV z królem czeskim Przemysłem Otokarem Il  (por. s .  u;; i inne) . Pol ityka kró
le, czeskiego w,Joec k;oi1;cia wrocł awskiego niejednokrotnie .,przeczna była z in
teresami tego n�ti! tni ::go. Mamy też znaczące przesłanki pozwalające sądzić, że 

z biegiem czasu n,1st1;powa!o rozbżnienie wic:zów mic:dzy obu władcami. Można 
wreszcie zauw;1żyL\ co pniwda \Vyjątkowo, powoływanie się na starą literaturę 
przedmiotu i pom ijanie nows;:y ci1  ,�nzycji (np. przy c>rn;w:i ar. i '.1 sprnwy podziału 

Sląska, s . l:l ,  c :zy hoł du lennego złożonego przez Henryka IV Rudoifowi Habsbur
gow i w l 280 r. , s .  G0/70} .  Zaprez('ntowane wyżej u wagi s zc;zcgólowc nic rnog,1 
rzutować w sposób i stotny na całą pracę. 

W sumie pr:tcc; J. Blll'chardta należy oct·nić wy,oko. Wy różnia si ,� ona rze
telnością i świadczy o dociekliwości jej Autora, który pod jqł temat trudny ze 
względu na niezwykle �zczuplą baz� iródlową , ale przybliży ! 1.a to nauce postać 

n iezbyt clocenianeg,, i na og:ól mało zn,\nego ut:zonego ze Sl�,ka, f i lozofa przyrn

dy. astnmoma. m:1 tcmatyka, au tora dzieła o ODtycc Pe rspe<:t in: ,  którego odpi,y 
dotarły d:1 n·,:i:nych za!{,!tków Europy (;J,1r. wyliczt'nic r,,.kop :, ów tego d· : :c!n � - I ! J ,  

przypis 35) . Zv,rrncaj,\ uwagG liczne i rzetelne, świaclczc)ce o ,·:ieik :cj c:· ,; c: y ,: j i  przy-
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pisy, którymi podbudowane są twierdzenia Autora biografii tego uczonego. Zawie

rają one przy tym imponujący zestaw źródeł i literatury. Cennym uzupełnieniem 
są cztery nie publikowane dotąd dokumenty, które wiążą się z osobą Witelona. 

Antoni Barciak 

R. Że r e I i k, DOKUMENTY I KANCELARIA HENRYKA III KSIĘCIA

GLOGOWSKIEGO (Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 683, Historia XLII, Wro
cław 1.984, s. 3-100). 

Praca Rościsława żerelika porusza słabo dotąd opracowane zagadnienie do

kumentów i kancelarii książąt śląskich. Kancelarie książąt głogowskich w ogóle 
nie były dotąd przedmiotem badań monograficznych. Autor oparł swą pracę na 

gruntownie przeprowadzonej kwerendzie źródłowej, sięgając również do materiałów 

archiwalnych; odnalazł trzy dokumenty nie znane dotychczasowym wydawnictwom 
z Regestami C. Gri.inhagena na czele. Dla przedstawienia całości produkcji kan
celarii książęcej należałoby jednak sięgnąć jeszcze do informacji o dokumentach 
dziś zaginionych. Np. przywilej książęcy dla żydów z 1299 r. wspomina wcześniej

szy dokument w tej sprawie wydany w czasach młodości księcia, czyli zapewne 
przed 1290 r. 1 Zastrzeżenie budzi sposób cytowania przez Autora wydawnictw
źródłowych. Nie znajdujemy bowiem nigdzie ich pełnego opisu bibliograficznego. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów: charakterystyka rządów Henryka gło
gowskiego (s. 9-15), charakterystyka dokumentów (s. 16-26), analiza formularza 
(s. 27-45), dyktat (s. 46-81), pieczęcie (s. 82-86), organizacja kancelarii, zwyczaje 
kancelaryjne i personel (s. 87-96). 

Przedstawienie kancelarii księcia na tle całego panowania jest zabiegiem 

słusznym. Niestety, Autor nie w pełni zrealizował swój zamiar. Wydaje się, że 
ustalenia rozdziału I są zbyt słabo powiązane z resztą pracy. Szczególnie w roz
dziale ostatnim odczuwa się brak uwypuklenia związków kancelarii z polityką 
księcia. Interesujące byłoby prześledzenie wpływu kancelarii na działalność zjed
noczeniową Henryka głogowskiego. 

Rozdział I oparty jest wyłącznie na istniejącej literaturze przedmiotu. Ze
brane tu zostały fragmentaryczne ustalenia różnych autorów, co dało wyczerpu
jącą, jak na aktualny stan badań, charakterystykę rządów księcia. Autor nie 
uwzględni! jednak ważnej dla problematyki wielkopolskiej pracy Janusza Bienia
ka 2• Wątpliwości budzi używane stale - także w tytule pracy - określenie Hen
ryk Trzeci. Wprowadzili je w XIX w. genealogowie niemieccy, aby dopasować 
kolejność książąt głogowskich do linii Piastów wrocławskich (Henryk głogowski 
był wnukiem Henryka II Pobożnego). Nie ma to jednak uzasadnienia źródłowego. 
Syn Henryka głogowskiego, również Henryk, nazywał się w swych dokumentach 
Henrykiem Drugim 3. Naszego Henryka nazwać zatem raczej trzeba Henrykiem 
Pierwszym•. 

1 Silesiacarum rerum scriptores, wyd. F. Sommersberg, t. III, Lipsk 1729, 
s. 105; zob, R. Gr o d e  c k  i, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w. (te n że, 
Polska piastowska, Warszawa 1968, s. 666 n.). 

2 J. Bien i a k, WielkopoLska, Kujawy, ziemie Łęczycka i sieradzka wobec
problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306, Toruń 1969. 

3 Np. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. Il, Poznań
1878, nr 930, 932, 939, 940, 952. 

4 K. Jasińs k i, Rodowód Piastów śląskich, t. II, Wrocław 1975, s. 78, 88, 
i K. Pie rad z ka w: Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław 1964, s. 410 n., 
używają określeń Henryk I(III), Henryk II(IV). A. Wędzki w: Wielkopolski słow
nik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 249 n., używa określeń Henryk I, 
Henryk II. 
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W rozdziale II Autor zajął siG podziałem dokumentów (wg grup odbiorców, 
wg czynności prawnych, wg formy). Użycie przejrzystych tabel znakomicie ;.iłat
wia orientacje; w obszernym materiale źródłowym. Autor popełnił tu jednak kilka 
nmyłek w pisowni nazw miejscowych, pisząc z Zawonia zamiast z Zawoni (s. 17) 

i z Lubina zamiast z Lubinia (s. 19). Wydaje siG, że w rozdziale tym powinna 
znaleźć miejsce krytyka autentyczności rozpatrywanych dokumentów. Autor nic 
przepro\vadza jej w sposób wyczerpujący ani w tym, ani \V żadnym innym miej
scu. Uwagi zawarte we wstqpic (s. 4) są niewystarczające. Razi w nich stwierdze
nie o nieautentycznych oryginałach dokumentów· z 130-1 r. dla Lubiąż.a. Uwagi te 
dotyczą tylko dwóch dokumentów, podczas gdy w wątpliwość podać należałoby 
autentyczność kilku dalszych dokumentów. Zastrzeżenia budzi mianowicie auten
tyczność dwóch dokumentów dotyczących immunitetu dla panów z Moczydlnicy, 
datowanych 16 IV 1281 i 22 IV 1296 r. 5 Obydwa zc1chowane są \V XVI-wiecznych 
kopiach. Colmar Grunhagen uznał późniejszy z nich za mocno podejrzany, kwe

stionując dyktat, formuły kancelaryjne (nieprawdopodobna dla XIII w. formuła 
,.in commissis") i listę świadków. Dyktat, a także lista świadków są podobne 
w obu dokumentach. Skłania tn do podniesienia zastrzeżeń także co do autentycz
ności dokumentu z 1281 r. Ponadto jego data jest niemożliwa do przyjęcia, gdyż 
16 IV 12Sl r. książę przebywał w niewoli u Henryka Prawego 6_ Oba dokumenty 
są zapewne późniejszymi falsyfikatami. Obydwa wystawione miały być w Lubią
żu. Klasztor lubiąski był później posiadaczem Moczydlnicy; swe prawa do tej wsi 
legitymował falsyfikatf!m w końcu XIV w. (Reg., nr 2778). Prawdopodobnie opactwo 
chciało również udowodnić posiadanie immunitetu dla tych dóbr i w tym c:�lu 
sfabrykowało fałszywe dokumenty dla poprzednich posiadaczy wsi. 

Datowany na 130.1 r. dokument dotyczący kupna przez klasztor lubiąski lasu 
pod Urazem (Reg. 2630) jest również fałszywy. Zdaniem C. Gri.inhagena rzekomy 
oryginał ma pismo wskazujące na pochodzenie z końca XIV w. W4tpliwości wzbu
dza formuła „in commissis". Pieczc;ć z tytułem „heres regni Polonie" jest wpraw
dzie autentyczna, ale kancelaria książqca w 1301 r. jeszcze takiej pieczc;ci nie 
używała 1. 

Podejrzany jest także dokument dla Bartosw Wczenborga z t:JG'l r. (Reg., nr 
2808), znany tylko z XV-wiecznego odpisu. Również w nim występuje formuła „in 

commissis". Na liście świadków spotykamy szereg nie znanych skądinąd osób 
(.,Yesco Dremling", Nanker „de Strelicz", Paszko Słupowie). 

Falsyfikatem jest z pewnością dokument potwierdzenia dóbr dla Bolka „de 

Borozino" z 1307 r. (Reg., nr 2920). znany wyłącznie z XVII-wiecznego regestu. 
Wystawiony miał być w Zarach, a dotyczy dóbr w Zarskiem, gdzie nie rozciągało 
się panowanie Henryka głogowskiego. 

W rozdziale III Autor zanalizował formularz dokumentów książęcych, rozpa
trując po kolei poszczególne jego części. Omawiając datację poprawił datę jednego 
dokumentu (s. 36). Tymczasem niejasna jest datacja kilku innych dokumentów. 
Pomyloną datę ma z pewnością dokument dla Ottona v. Zedlitz w sprawie sprze
daży dóbr „in districtu Stynaviensi", datowany Ścinawa 12 VI 1287 r. (Reg., nr 

5 Regesten zur schlcsischen Geschichte, wyd. C. Gri.inhagen, t. III (Codex di
plomaticus Silesiae, t. VII, cz. 3, Wrocław 1886, nr 1660, 2133, dalej cyt.: Reg.). 
Drugi z tych dokumentów jest tu umieszczony pod datą 16 IV 1290 r., ale bardziej 
prawdopodobne jest rozwiązanie daty na 22 IV 1296 r.; Jasi 11 ski, op. cit., t. II, 
�- 79. 

6 Wynika to z wiarygodnej relacji Długosza: I o a n n is D 1 u go s si i Annaies
.�e!L Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. VII, wyd. D. Turkowska, t. IV, Warszawa 
1975, s. 213 n. 

7 A. F u cl a 1 ej, Pieczęcie księstw glogows/ciego i żagańskiego, Nowa Sól 1973. 
,. 18 n. 
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2035). Henryk nie był jeszcze wtedy władcą Ścinawy. Inny dokument, dla miesz
czanina głogowskiego .fana „de Merbecheval:l" (Reg., nr 2520), Autor bez komen
tarza umieścił pod rokiem 1299, tymcz�sem oryginał ma datę 1240. Paleograficznie 
najbardziej uzasadniona byłaby emendacja tej daty na 1-290 r. (MCCXL pomylone 
zamiast MCCXC). Bliższego uzasadnienia wymagałoby także odniesienie do 1300 r. 
c:lokumentu dla biskupstwa wrocławskiego 8• Oryginał ma datę „anno Dom. M. tre
centesimo ... "; wolne miejsce pozostawiono dla wpisania daty dziennej lub dalszego 
ciągu daty rocznej. Zapewne chodziło o pierwszą możliwość, gdyż w kopii do
kument ma datę 24 IV 1300 r. 

Najcenniejszą c:.:zęścią pracy jest rozdział IV. Drogą żmudnej analizy porównaw
czej dokumentów Autor wyróżnił dokumenty pochodzenia kancelaryjnego, a wśród 
nich redakcje poszczególnych notariuszy. W efekcie zbliżyć sic; możemy do pozna
nia roli poszczególnych prac:.:ownikó·.v kancelarii i do zrozumienia mechanizmu jej 
funkcjonowania. Zastrzeżenia budzi jedynie ,matiza dyktatu notariusza Jordana 
(s. 53-56), opiera się bowiem w znacznej mierze na dokumentach o wątpliwej 
autentyczności. Ponadto Autor nic przedstawił dostateczr.ie jasno dowodu, że no
tariusz Jan i kantor głogowski tego sameg'> imienia to <iwie różne osoby. 

Zastrzeżenia budzi także pogląd Autora o używaniu przez kancelarię głogowską 
formuły „qui presencia habuil in commisso" (s. 46, 54, 88, 91). Jak wynika z naj
nowszych badai1 Barbary Trelihskie.i, formuła ta wyst1;p.:iwal� na Sląsku od lat 
trzydziestych XIV w., a w powszechne użycie weszła dopiero w latach siedemdzie
siątych tego stulecia 9. Większość dokumentów Henryka glogoY,skiego opatrzonych 
tą formulą wzbudza skądinąd podejrzenia co do autentyczno;;ci. .Jedyny wypadek 
użycia tej formuły na oryginalnym dokumencie dla cystersów lubiąskich z 1307 r. 
(Reg., nr 2933) wymaga wnikliwych bada11. Sprawa formuły „in commissis" nie 
została przez Autora rozpatrzon,1 z n3lcżytą uwagą. 

Rozdział V przynosi dokbdny opis wszy�tkich piecl.t;�i z;nnjdujących się w uty
ciu w kancelarii Henryka głogowskiego. Autor poprn,v!l niektóre ustalenia do
tycl�czaso"vej literatury sfragi;_tycznej odno;;nie do chronolog:i piecz,:;ci książęcych. 
Nie możr.a się jednak :,:godzić ze zdaniem Autora. jakoby już w 1301 r. kance
lZ!ria ksi<1żęca używała piec:.:z,:;ci z tytułt�m „here� regni Poloni�" (s. 82). Pogląd ten 
opiera się na dokumencie podejrzanym. 

Rozdział VI zawiera przede wszystkim krótkie biogramy pracowników kance
laryjnych. Sylwetka notariL1sza Jordaea opisana je"t jednak na podstawie doku
mentów częściowo podejrzanej autentyczności. Poza tym do rozdziału tego wkradło 
się kilka bł()dów merytorycznych. :Scholastyk Mikołaj na dokumentach z marca 
1291 r. występuje bez tytułu k,mclerskiego to_ Autor podał wi<;c (s. 91) blc:dne daty 
jego kanclerstwa. Otto v. Deer wystGpuje ,l,J rnz pierwszy nie w 1291 r. (s. 87, 91),
ale już w 1289 r. jako kapelan i proboszcz bytomski (Reg., nr 210'1). Wbrew temu,
co twierdzi Autor (s. 88), Jakub „Sarnconis" jest z pewnością identyczny z Jaku
bem Sagensconis, przy czym „Sagen3conis" je�t form,1 patronimiczną (Zajączko
wie), nie oznacza Zi\Ś, jak chce Autor, ,,z Zagania". Jakub Zajączkowie został 
później dziekanem głogm,vskim 11• Z dokumentu z 1307 r. (Reg., nr 2927) wynika,
że protonotariusz Fryderyk v. Butense kupił pewien grunt za pieniądze swoje 
i dziekana Jakuba. Autor nie spożytkował tej c.ennej inform.�c:.:ji o więzach łączą, 
c:ych środowisko pracowników kancelurii. 

s Urkunclen zur Geschichle cles Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A. 
Stenzel, Wrocław 1845, nr 257; Reg., nr 2582. 

9 B. Tr e I ińska, Kancelaria i dokumenty ksią±ąt ci1!szyńskich 1290-157 3,
Warszawa-Łódź 1983, s. 122 n„ 

10 Urkunden ... , nr 258, 261. 
ii Reg., nr 2381, 2453, 2564, 2593, 2599, 2731, 2742, jako Zajączkowie: 2658.
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Jak już podkreślaliśmy, Autor nie zajął si<; wpływem kancelarii na politykę 
księcia. Interesująca też byłaby próba ustalenia składu narodowościowego per� 
�onelu kancelaryjnego i określenie udziału Niemców, o których faworyzowanie 

książę był oskarżany. 

Uwagi te traktować można jako postulaty dalszych badar1 nad kancelarią Hen

ryka głogowskiego. Są one możliwe dzięki pionierskiej pracy Autora, dostarczają
cej materiału do dalszej dyskusji. Ustalenia Autora maj,i sporą wagq dla badań 
nad dyplomatyką śl,F,ką i polską w ogóle doby dzielnicowej. Szczególnego zna

czenia nadaje pracy Autora podjqcie badat'l nad kancclari,1 księcia, l:tórego wybit
na rola w proc0.sie zjednoczeniowym wc.:i,1ż Cz('ka na wyczerpujące opracowanie. 
Przynieść ono powinno także pełniejsze spojrzenie na kancelarię głogowską tego 
okresu. 

Tomasz Jurek 

G. A. Craig, THE END OI<' PRUSSIA, Madison, Wisconsin, 1984, ss. 102. 

Autor od dawna zajmuje się historią Niemiec i Prus (jego historię Niemiec 
w okresie 1866-1943 omawiałem w ,,Sobótce··, 198J, �- 113--117). Tę jednak pracę 

zainspirowała także „Preussenwelle", fala zaintcresowat'l dziejami Prus, głównie 
w latach 1981-1982. Na stawiane niejednokrotnie pytanie o datę końca Prus, na 
które odpowiedzi są różne (wspomniałem o tym w omówieniu książki S. Haffnera, 
Preussen ohne Legende, ,,Sobótka", 1981, 2, 316--317), Craig odpowiada, że ten ko
niec to ponad stuletni proce,. Poczo,tek jego dostrzega w 1806 r. (s. ·6). 

Poszczególne etapy koóca Prus przedstawione są w 4 esejach. W każdym 
mowa jest o poglądach i stanowiskach dwóch postaci, z reguły jednej reprezen
tującej w ocenie Autora tradycje bardziej pozytywne, drugiej negatywne. Pierwsza 
para to Stein i Friedrich Marwitz, generał i polityk konserwatywny: ,,upadek 
reformy" {bo taki jest tytuł eseju) tn zwycięstwo Marwitza, poprzednika kamaryli 
z 1848 r., junkrów z Bund der Landwirte czy arystokratycznego otoczenia Hinden
burga (s. 25-26). Para druga to Bettina von Arnim, pisarka i publicystka, oraz 
Bismarck, ale nie późniejszy kanclerz, lecz „szalony junkier" z okresu Wiosny 
Ludów, czyli - aby znowu odwołać się do tytułu - ,,romantyczność i realizm", 
choć w poglądach Arnim autor dostrzega także realizm, tyle że lepszy, udarem
niony zaś przez żywioły pchające Prusy do samozagłady. Kolejny duet pisarza 
Theodora Fontane, którego niektóre utwory tłumaczone były także na język 
polski, i Wilhelma Il, to „triumf borusjanizmu", przekonania o szczególnej misji 
Prus, czyli skorumpowania przez sukces (s. 53). Wreszcie „prusycyzm" i demokracja 

to długoletni premier pruski, socjaldemokrata Otto Braun i Konrad Adenauer, ale 
daleki od fotela kanclerskiego, polityk z okresu międzywojennego. Koi1cowy zaś 
wniosek polega na stwierdzeniu, że z winy swoich żołnierzy i junkrów Prusy po
pełniły samobójstwo w 1933 r. (s. 91). Nierzadka obrona pruskich konserwatystów 
i Reichswehry przed odpowiedzialnością za Machttibernahme nie przekonała więc 
Craiga. 

Ładne w formie, ciekawe w wielu sformułowaniach eseje są jednak dysku
syjne w swoim założeniu. Przeciwstawienie aż w dwóch wypadkach ludzi pióra 
(Arnim, Fontane) potężnym politykom sugeruje przecież, że w odbudowanych po 

Jenie Prusach, może właśnie na skutek nieudanej reformy, możliwość uzyskania 

przewagi przez koncepcje pozytywne była coraz mniejsza. Po 1918 r. pałeczkę 

przejęli socjaliści - jak sugeruje wywód Autora - ale wtedy decyzje zapadały 
jednak już nie tylko w samych Prusach. Ważniejsze jest co innego. Równie do-

-----------·-----------------·�-----------
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brze ewolucję można by zacząć wczesmeJ niż w 1806 r., gdy władcy dławili opo
zycjG szlachty i formowali tę grupę tak, jak wyglądała ona w XIX w. Określenie, 
że w Prusach nie państwo posiada armię, ale to ona dzierży pa11stwo w swoich 
rękach, powstało przecież przed Jeną. Czy zaś rzeczywiście w latach 1807-1813 
istniała możliwość, ba, sama koncepcja upodobnienia drogi Prus do ewolucji paóstw 
zachodniej Europy, też nie jest takie pewne. Przez cały opisywany czas wyraźniej
szy jest obraz tych Prus, które reprezentowali !VI:arwitz, Bismarck czy Wilhelm II, 
mglisty zaś, opierający się bardziej na krytyce istniejących stosunków, program 
Arnim czy Fontane'a. Mimo wszystko jednak książka warta jest przeczytania. 

Adam Galos 

NA STOLICY PRYMASOWSKIEJ W GNIEŹNIE I W POZNANIU. SZKICE 
O PRYMASACH POLSKI W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ I W II RZECZY
POSPOLITEJ, pod red. F. Lenarta, Poznań 1982, ss. 373. 

Habent sua fata libelli; i ta musiała mieć losy niezupełnie proste, skoro od
dano ją do druku w czerwcu 1980 r., kościelne imprimatur pochodzi z sierpnia 
1981 r., podpisano do druku w lipcu 1984 r., druk ukończono w sierpniu t.r., 
a na karcie tytułowej widnieje 1982 r. Zwłaszcza ta ostatnia data jest zagadko
wa, bo do kilkuletnich okresów od momentu napisania do opublikowania już 
przywykliśmy. 

Układ tomu jest prosty: nie licząc krótkiej przedmowy część pierwszą tworzą 
3 artykuły wstępne (Z. Zielit'lski, Kościół; polski w okresie niewoli i w Polsce 

oclrodzonej; M. Banaszak, Prymasostwo polskie w dziejach narodu i kościoła do 
roku 1939; F. Lenort, Uwagi o historiografii p·rymasostwa polskiego); druga część 
to .10 biogramów (K. Luty1'lskiego -- 1'ymoteUl!Z Gorzeński, Z. Grota - Teofil 

Wolicki, M. Banaszaka - Marcin Dtmin, z. Zielh'l.skiego - Leon Przyłuski, tegoż -
Mieczysław Ledóchowski, wyjątkowo przedruk pracy z 1969 r., W. Raczkowskie
go - Juliusz Dinder, J. Pietrzaka - Florian Stab!ewski, K. Smigla - Edward 

Likowski, M. Aleksandrowicza - Edmund Dalbor i S. Kosińskiego - August 

Hlond). W każdej biografii zamieszczono fotografię portretu (niestety, nie zaw
sze najlepszej jakości), fotokopię herbu l facsimile podpisu. Brak indeksów, szko
da niewątpliwa. 

Wydawnictwo miało w zamierzeniu charakter popularyzacyjny (s. 6), o czym 
świadczy także brak aparatu naukowego. Zastąpiony on został podwójnie, bo 
i przez wymieniony artykuł Lenorta, i przez „Literaturę" dodaną na końcu każ
dego artykułu. Wielu autorom jednak to nie wystarczyło, w rezultacie często 
występuje jakby „kryptoaparat naukowy", tzn. odwoływanie się do różnych po
zycji w samym tekście. Rezultat nie jest najlepszy; pół biedy, gdy to odwołanie 
odnosi się do pozycji wymienionej na końcu artykułu. Gorzej, a nie są to wypadki 
sporadyczne, gdy „cytowane" są inne prace. Trze ba być niezłym specjalistą, aby 
wiedzieć, o co chodzi (np. co oznacza „KM 1379", s. 130?). Sądzę, że lepiej już 
było zastosować odsyłacze, choćby w ograniczonej liczbie, niż odwoływać się do 
przekazów nie znanych czytelnikowi. 

Skoro mowa o sprawach bibliograficznych, nasuwają się także inne uwagi 

szczegółowe. Omówienie w artykule Lenorta literatury do kolejno każdego arcy
biskupa (s. 73nn.) powoduje liczne powtórzenia z wykazami prac po biogramach. 
Z drugiej strony trafiają się także trudne do wytłumaczenia różnice (np. po 
biogramie Przyłuskiego brak artykułu Tomczaka, wymienionego na s. 75). Wzmian
ka na s. 32 sugeruje wykazanie w spisie ,prac jeszcze nie opublikowanych, któ
rych jednak brak. 
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Mimo popularyzacyjnego charakteru szkice o arcybiskupach, obok literatury, 
wyzyskują także materiały nie drukowane, głównie z archiwów archidiecezjalnych 
w Poznaniu i Gnieźnie \Z natury rzeczy najwięcej materiału przynoszą one do 
działalności kościelnej); Autorzy nie korzystali natomiast z wielu innych zespo
łów, mam tu na myśli archiwa pruskie (zwłaszcza w Merseburgu), w których 
k�t jeszcze wiele materiałów ważnych. 

W pracach zbiorowych zawsze powstaje niebezpieczd1stwo różnego ujmowania 
zagadnienia przez poszczególnych autorów. Pod pewnymi względami w omawia
nym tomie udało sic; tego uniknąć, a dowodzi tego np. podobne traktowanie 
okresu przed wstąpieniem na tron arcybiskupi. Pełna jednolitość nie była możli
wa, skoro okres arcybiskupstwa czasami trwał rok lub mniej (Wolicki, Likowski), 
a kiedy indziej 20 i więcej lat {Przyłuski, Hlond). Objętość poszczególnych arty
kułów utrzymana jest na ogół w odpowiednich proporcajach. Wyjątkiem od tego 
jest ostatnia praca, poświęcona Hlondowi, chyba bardziej od innych rozbudowana 
(znacznie obszerniej niż w innych artykułach omówiony jest w niej okres życia 
przed intronizacją, a także działalność kościelna). 

Szczególnie trudnym zagadnieniem jest kwestia oceny postaci arcybiskupów. 
Trch 10 hierarchów kościelnych różniło się znacznie pod wieloma względami. 
Skoro jako ważną kwestię wydawca podkreślił we wstępie sprzężenie katoli
cyzmu z pntriotyzmem i ruchem narodowym (s. 5), sprnwa ta w ciągu bez mała 
półtora wieku wyglądała rozmaicie, aby przypomnieć negatywny stosunek Le
dóchowskiego do aspiracji narodowych społeczeństwa w pierwszych latach pobytu 
w Wielkopolsce. Przyznać trzeba, że w większości wypadków Autorzy potrafili 
wyważyć oceny, nie brak bardziej krytycznych uwag w artykułach Zielińskiego 

o Ledóchowskim czy Pietrzaka o Stablewskim. Wydaje się, że za mało tego bi
lansowania jest w dwóch ostatnich pracach o Dalborze i Hlondzie, które niebez
piecznie zbliżają się do hagiografii (nie zmieniają tego storeetypowe wzmianki na
ko11cu artykułów, że „nie wszystkie decyzje czy przedsięwzięcia abpa Dalbora

były najsłuszniejsze", s. 318, .:zy że Hlond nie był monolitem, czynił pomyłki i błę
dy, s. 369'1 . Rozumiem, że moi.na nie zgadzać się z bardzo krytyczną oceną Hlonda
dokonan,1 przez M. Zywczyt'1skicgo w PSB (choć wątpliwość budzi pominięcie tego
biogramu zarówno w artykule Lenarta, jak w wykazie literatury po artykule
Kosii1skiego), niemniej należało chyba szukać jakiegoś bardziej wyważonego war
tościowania.

Naczelnym zagadnieniem całego wydawnictwa jest sprawa prymasostwa, jest 
011a nicią przewodnią, która łączy w jedną całość wszystkie życiorysy. Sw.iad
czy o tym tytuł i podtytuł książki, także tytuły artykułów Banaszaka i Lenarta 
(ten ostatni tytuł jest nieco naciągany, bo w wielu podawanych pracach wcale 
o prymasostwo nie chodzi). Znaczenie i rola prymasa w ciągu tak długiego okresu
było różne, odmienne po 1918 r. niż w okresie rozbiorowym. W drugiej połowie
XIX i na początku XX w., z\vlaszcza za Stablewskiego i Likowskiego, arcybisku

!)i gnieźnieńsko-poznańscy nie czuli się prymasami, a dyskusyjne jest, w jakim
stopniu za takich uznawani byli przez opinię polską (drobny tego przykład:
w 1900 r. w „Pracy" ukazała si<; �eria biogramów arcybiskupów gnieźnieńskich,

ale prymasami nazywani byli tylko do Ignacego Raczy11skiego, od Gorzei'lskiego
już tylko arcybiskupami gnieźnieńskimi i poznai1skimi, ,.Praca", 1900, s. 823 i 849i,
nie mówiąc o władzach pruskich. Autorzy artykułów dobrze o tym wiedzą, ale
rzutuje to również na koncepcje; całego tomu.

Poszczególne artykuły nasuwają także pewne uwagi. Pierwsza praca Zie-

1i11skiego, wytrawnego znawcy dziejów Kościoła w XIX w., daje rzeczywiście 
syntetyczny obraz tytułowego zagadnienia. W drobiazgach mam pewne wątpliwości. 
Fragmenty dotyczące Galicji (s. 9, 10, 15) brzmią tak, jak by przez pierwsze 
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stulecie rozbiorów nie było tam polityki germanizacyjnej; Autor chyba lekce
waży zbytnio �kutki józefinizmu, który odbił się na niejednym 11rzcdstawicie!u 
!;ierarchii ducl10wcj w Dl:r-2sie, gdy min,1!. Chyba przesadnie neguje wpływ ośv.ie
ccnia (s. l-!--15), c:hoć dodaje, że chodzi o jego „radykalny nurt". Liberalizm 
\':y,\·;eral pewien wpływ w Wielkopolsce aż. do Kulturkampfu (1-..osi1iski, Libelt) -
A,ttor s;1r;en1j� inaczej, s. 22--·23; w warunkach polskich nie musiał on oznaczać 
niereligijno�ci. Rzecz prostu, można ułożyć cllugą Ji5tę spr<1w i faktów pominię
tyd, przez Autora, ale dobór wydaje :;i\; sluszlly. 

Artykuł Banaszaka najbardziej l;:iczy się 'I. myślą przewodnią tomu, bardziej niż 
�ame biogramy; mankamentem jest, że w niejednym fragmencie zawiera to samo, 
co one. l\lożc lepiej było potraktował go jako zako11cienie i nieco przeredagować. 

Artykuł Lcnort„1 o histcriogria(ii obejm�1je także okres przedrozbiorowy (s. 
li0-68), szkicowo iary�ow;.rny w pracy popn:edniej (znowu trzeba stwierdzić, że 
s,J w obu powtórzenia, np. s. 36-37, 60, 40 i 68, 43 i 69). Mimo rzeczywistych 
braków i zastrzeż.eń Autora (niezbyt odpowiada mi określenie „rzut oka na ten 
rodzaj historiogrnfii kościelnej") takie zestawienie może być przydatne. 

Przedstawiaj.Je g.irść uwag o artykułuch biograficznych muszę sic; zastrzec, że 
podaje; tylko ich cz�ść i że więcej mam do powiedzenia o drugiej połowie XIX w., 
stąd pewna nierównomierność. W artykule o Gorzeńskim trafiają sic; sformuło
wania nieprecyzyjne (np. s. 88 - o stanowisku na Sejmie Wielkim). W następnej 
pracy sprzeczne są informacje o kandydowaniu na biskupstwo wlocła wskie {s. 104 
i 105). Próba wytłumaczenia odezwy Dunina z 7 Xll 1830, wzywającej do spokoju 

w obliczu powstania, działaniem cenzury (s. 132) nie przekonuje; nie jest zresztą 
istotne, czy uległ namowom władz, czy zgodził się na tekst ocenzurowany. Kry
tyczniejszy stosunek do Dunina widać dopiero w artykule o Przyłuskim (s. 162). 
Tc; pracę cechuj,1 w ogóle wyważone sądy, a także dobre przedstawienie me
�ndrów polityki pruskiej. Zwrot w stanowisku Przyłuskiego w ,1861 r. (s. 183) 
to może jednak nie tylko „pójście za przekonaniem, które zawsze podzielał", ale 
także wpływ nastrojów w okresie „rewolucji moralnej". Późniejsze oceny abpa 
uważ.am za zdecydowanie ciekawe (np. s. 189). 

W artykule o Ledóchowskim trafiają się drobne pomyłki (np. 8 VII 1869 to 
nie data znalezienia zwłok Kazimierza Wielkiego, s. 213, ale zorganizowanie po
wtóm�go pogrzebu, przedmiot ożywionej kontrowersji). Ciekawe jest ustalenie mo
mentu, kiedy Ledóchowski powiedział non possum ($. 214--215). Jako ciekawostkę, 
jak bardzo Ledóchowski stal się symbolem „nieposłuszeństwa", podaję fragment 

listu Floriana Ziemia!kowskiego, wówczas już. ministra dla Galicji, z 1876 r. 

(cytuję za pracq doktorską Z. Frasa): ,,Z dzienników dowiaduję się, że ks. kar

dynał Ledóchowski chce odwiedzić Kraków i Lwów i że się zanosi na wielkie 
demonstracje. Jeszcze tego brakowało! Biedny nasz kraj". Jeśli przegląda się 
różne materiały pruskie (np. Zentrales Staats-Archiv, II, Merseburg, Rep. 76, 
I. Sect. 28, A. nr 15), widać, jak bard:,o władze nie tylko rozczarowały się

Dlnderem, ale mu wn;cz nie ufały. W pracy o Stablewskim zabrakło mi uwag
o jego roli w jesieni 1894 r. (s. 258). Dziś wiemy na podstawie memoriałów nad
prezydenta Wilamowitza, że w rzeczywistości daleki on był od sympatii dla Po

laków (s. 259). Skoro mowa jest o znanym stosunku Stablewskiego do Straży

(s. 267), dobrze byłoby wspomnieć o stanowisku wobec katolików niemieckich,

,vtedy jego postawa staje się logiczniejsza. Urywek na s. 268-269 wyglądałby,

jak sądzę, inaczej, gdyby wyzyskać materiały opublikowane w Księdze Sapie

.::rr'tskiej (t. I, Krnków 1982), tyle że Autor nic mógł tego zrobić. Sam pisząc
artykuł o Stablcwskim zatytułowałem go Tragizm ugody, ale wahałbym się użyć

słów o „rr.anowcach politycznego myślenia i działania" (s. 271). U podstaw nomi
nacji Likowskiego le:żał wybuch wojny, ale nie dymisja Bi.iłowa z 1909 r. czy
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Wałdowa (s. 281). Nie Schorlemann (s. 281), ale Schorlemer (to już chyba nie błąd 
korekty). Słusznie więcej miejsca Autor poświęcił działalności naukowej Likowskie
go, ale są w tym braki (np. prace o dziejach unii brzeskiej). W artykule o Dalbo
rze chyba za mało jest o sprawach politycznych (np. zniknął 1918 r.). Nie wszystkie 
osoby ze s. 330 to wybitniejsze osobistości polskiego świata. Takie niejc:sne zdania 
w artykule o Hlondzie, jak cytat o „pewnych kołach" (s. 355), niczego nie mówią. 

Stwierdzić należy·, że także w artykułach biograficznych znaleźć można sporo 
powtórzeń, jest to jedna z poważniejszych słabości wydawnictwa. Także korekta 
w pracy nie jest najlepsza. Errare humanum est, ale pomyłek jest sporo, nie
kiedy zniekształcających tekst (np. delem zamiast dziełem, s. 75, na froncie za
miast na tronie, s. 117, zraził zamiast zaraził, s. 187, 193 zamiast 1923, s. 334). 
Nieraz błędnie podawane są nazwiska niemieckie, np. winno być Tri.itzschler, nie 
Trilsbchler (s. 236), Ballestrem, nie Balestrom (s. 236), Wilamowitz, nie Willa
mowitz (s. 259), Bethmann, nie Bothmann (s. 298). 

W sumie różnych uwag zebrało się nieco, części z nich łatwo było uniknąć 
(np. przez wyeliminowanie zbyt licznych powtórze11), inne mają charakter dys
kusyjny. l\1imo wszystko praca jest wartościowa, a w niektórych fragmentach 
wnosi nowe ustalenia. 

Adam Galos 

DER „FDHRERSTAAT": MYTHOS UND REALITAT. STUDIEN ZUR STRUK
TUR UND POLITIK DES DRITTEN REICHES (Veroffentlichungen des Deutschen 
Historischen Instituts London, t. 8), wyd. G. Hirschfeld i L. Kettenacker, wstęp 
W. J. Momrnsen, Stuttgart 1981, ss. 465. 

Artykuły zamieszczone w omawianym tomie prezentowane były w 1979 r. 
na konferencji zorganizowanej przez Niemiecki Instytut Historyczny w Londynie. 
Celem miało być przedyskutowanie z historykami angielskimi pewnych kontro
wersyjnych kwestii z dziejów Niemiec hitlerowskich. Hasło konferencji: Struk
tura władzy i społeczeństwo Trzeciej Rzeszy, w publikacji zostało zmienione, 
chyba głównie po to, aby bardziej zainteresować czytelników. 

W tomie znajduje się 16 artykułów, w tym 9 przygotowanych przez histo
ryków z RFN i 7 z Anglii; prace angielskie zaopatrzone są w streszczenia nie
mieckie i vice versa. 

Jak pisze we wstępie W. J. Mommsen, za główne zagadnienie uznano pro
blem, czy Rzesza była „państwem wodzowskim", w którym masy szły ślepo za 
Hitlerem, czy też był to polikratyczny system władzy o wzrastającym chaosie 
,.vpływów i kompetencji. Druga kwestia to pytanie, jak to było możliwe, że rządy 
narodowego socjalizmu wyzwoliły tak potężną energię, iż doszło do czasowego pod
boju niemal całej Europy, a opór przeciw niemu i przeciw masowym morder
stwom był słaby; tego, według Mommsena, nie może wyjaśnić tylko terror i to
talitarny charakter państwa, konieczna była, przynajmniej przez czas jakiś, zgoda 
szerokich grup społeczeństwa, a także w znacznej mierze współpraca tradycyj
nych elit politycznych, gospodarczych i wojskowych (s. 10). 

Tom podzielony został na trzy części o kolejnych tytułach: stanowisko Hitle
ra i narodowosocjalistyczny system rządzenia, grupy reprezentatywne w systemie 
władzy oraz narodowosocjalistyczna polityka gospodarcza i społeczna w praktyce.

Najbardziej z „wiodącymi" zagadnieniami związane są artykuły w części pierwszej. 
T. Mason, Intencja czy wy3asmenie, ostatnie spory o interpretację narodowego

socjalizmu, wyróżnił wśród historyków RFN „funkcjonalistów" i „intencjonalistów".

7 - Sobótka 4185 
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Pierwsi rozwój stosunków w Rzeszy uzależniają bardziej od ogólnych problemów, 
drudzy od celów i zamiaró\v samego Hitlera. Mason oba kierunki poddaje krytyce, 
ostrzejszej jednak drugi. ,,Funkcjonalizm" może wyglądać bardziej przekonywa
jąco, ale grozi zacicralliem odpowiedzialności za zbrodnie reżimu. H. Mommsen, 
Stanowisko Hitl�ra w narodowosocjalistycznym systemie wlaclzy, połączył pod
kreślenie silnej pozycji Fi.ihrera, uzewnc;trznianej nie tylko zakresem władzy, ale 
np. i brakiem alternatywy, z ocen.1 reżimu jako „tymczasowo uorganizowanego 
cl1ao$t,"' (;. 54), obja'.vami dezorganizacji (s. 58), anarchiq kompetencji urzędów, 
obniżaniem sic; roli partii itd. Bo też na kluczowej pozycji :.::najdowal się c:zlowiek 
o bardzo przecic;tnych zdolnościach i zupdnie niekompetentny (s. 67-68). W pew
nym stopniu do podobnych wniosków doszedł K. Hildebrand, Monokracja czy po

ltkracja:' Władzu Hitlera i 'trzecia Rzesza; o artykule tym wspominałem już przy 
innej okazji (,,Sobótka", 1985, nr 3, s. 109-110). Tak wyglądają odpuwiedzi czy 
icl1 proby na pierwsze z postawionych we wstępie zagad.1ie11. Dwa kolejne arty
kuły dotyczą podstaw i zasięgu popularnośi.:i Hitlera. L. Kettenacker, Spokcznu

-psychologiczne aspekty wodzostwa Fii.hrera, jej przyczyny dostrzegł w uosabia
niu przez niego narodowych i społecznych niepokojów drobnomicszczai'1stwa, a za
razem w spełniamu roli legendarnego „cesarza ludowego" (dodajmy, że hasła tego 
rodzaju pojawiały się w Niemczech kllkadziesiąt lat przed MachtlibernahmcJ. 
l. Kcr;;haw, Obraz Fu.hr11ra i polityczna integracja: obraz i-litlera popularyzowany

u; Ha·u:arii w okre�ze Trzeciej Rzeszy, ukazał integruJącą rulę mitu Hitlera, wy
rastającego ponau partię, przy czym popularnośc ta op1erala się bardziej na osiąg-
111,;ciac.1 reżimu niż na przesłankach icteologicznych. 

Wszystkie te artykuły pierwszej części me tylko bardziej niż następne wiązą 
się :.:: glownym1 problcmanu, ale nick1cay mają wyraźnie syntetyzujący charakter, 
cza,c!1l wn;cz są rJrzeglądem bactaó. 8 arlykulow w drugieJ cz(lści to studia bar
CL!.JeJ monograHcznc, a ich związek z og6ln4 tematyką tomu jest luźruejszy. Kllka 
z nich dctyczy stosunków między reżimem a przeastawicielami dawnego aparatu 
pai.stv,;a i samorządu. J. Caplan zajęła się 1-'oµurc:iem urz�cintkow dla narodowego 

�oc1ailzmu, zagadnieniem ważnym, gdyż wiadomo, iź udziai urzc;dników w NSDAP 
1os1 szybko po 3U styczma. Dwi.lgłos angielsiw-niemiecki dotyczy pozycji prezy
c1;ntow miast (J. Noake�. Nadburmistrzowie i gn.ileiterzy, samorzqd miejski mię

uzy partią a paizstwem; H. Matzerath, Nadburmistrzowie w Trzeciej Rzeszy),

trak1ją się tu powtórzenia, choć Noakes zajął się bardziej słabością prezydentów 
w 11.:h starciach z szefami partii, gdy Matzerath w większym stopniu porównał 
rnelicznę grupę honoracjor6w w okresie przed i po Machtergrcifung. IVI. Hauner, 
Zawodowcy i amatorzy w narodowosocjalistycznej po1ityce zagranicznej: rewolucja 

i podmznowywanie islamu i Indii, wykazał, źe w większym stopniu akcję taką 
prowadzili „zawodowcy" z Answartiges Amtu niż hitlerowscy „amatorzy"; w ogóle 
jednak inicjatywy podobne pozostawały przeważnie na papierze (przypomina się 
tutaj głośna niedługo po wojnie sprawa emisariuszy Himmlera do Tybetu w po
szukiwaniu śladów Ariów; wypłynęli oni nagle w parę lat po 1945 r. w Chinach). 
G. C. Boehnert przedstawił rolę Prawników wśród przywódcow SS w latach

1925-1939 - napłynęli oni do tej formacji rychło po 30 stycznia, a odegrali role:
znaczną. E. Frohlich, Partia na szczeblu. lokalnym, spróbowała bilansować dostoso
v. ywanic się NSDAP do stosunków miejscowych z jednej ;trony i próby ich zmie
niania ze strony drugiej. 

W tych artykułach można jeszcze w pewnym stopniu dostrzec wiązanie ich 
tematyki z drugim z „wiodących" zagadnie11 tomu. Natomiast praca H. Giesa 
Rola Reichsniihrstandu w narodowosocjalistycznym systemie wiadzy tylko w pew
nych fragmentach ukazuje chaos kompetencyjny, zwłaszcza gdy mowa jest o star
ciach z Deutscher Arbeits-Front, ale także z polityczną organizacją NSDAP. M. Ja-
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min, Rola SA w narodowosocjalistycznym systemie władzy, nacisk położyła na 
przełom, jaki spo\VOclowała „noc długich noży" w sytuacji SA; ciekawy jest opis 
genezy masakry, zwłaszcza nastrojów w SA, oraz czystek w jej szeregach, które 

nastąpiły w późniejszym okresie. 

Ostatni dział tomu zawiera tylko 3 prace. Dwie pierw..;ze, A. S. rvlilward, 
Blok marki i ekonomika międzynarodowa, oraz B.-J. Wendt, Pohtdniowo-wschocl

nia Europa w narodowosocjaiistycznej Grossraumwi'l'tschajt, to znowu dwugłos an

glo-niemiecki, tym razem w postaci wyraźnej polemiki ze sobą, w której Anglik 
stara się podważyć powszechnie przyjmowane twierdzenie o znaczeniu niemieckiej 

ekspansji w kierunku południowo-wschodnim, przeciwstawia się zaś tej rewizji 
poglądów historyk z RFN. P. HUttcnberger, Reprezentacja interesów i lobbizm 

w Trzeciej Rzeszy, ukazuje znowu przejawy chaosu w systemie władzy, ale przy

najmniej w cząści przybiera to postać nieco karykaturalną, skoro dotyczy zjawisk 
drugorzędnych - sporów między adwokatami a innymi prawnikami, między wy

żej i niżej kwalifikowanymi dentystami; walczący uciekali się do pomocy osobi
stości wysoko postawionych w hierarchii partyjnej, starcia mogły być typowe 

dla reżimu totalitarnego, ale na podstawy systemu rządzenia wpływ miały nie
wielki. 

W wielu pracach znajduje się ciekawy materiał i nowe ustalenia. Wcale nie 
.:awsze mają charakter „pilotażowy", jak to zaznaczył W. J. Mommsen we wstę

pie. Niemniej można wysunąć także pewne zastrzeżenie. Często podkreślany chaos 
kompetencyjny nie był tak groźny dla reżimu, jak wspomina się od czasu do 
czasu, nie prowadził do samozniszczenia, skoro nie tylko Hitler, ale i reżim dbał 

o to, aby nie było dla niego alternatywy. Zakres zaś starć i walk wewnętrznych

był chyba dość wąski, nigdy nie miał najmniejszego wpływu na stosunek do ca
łego społeczeństwa, nie stwarzał najmniejszej możliwości dokonywania wyboru.

Adam Galos 

W XXX ROCZNICĘ UKŁADU ZGORZELECKIEGO, pod red. K. Fiedora, Wro

cław 1984, ss. 195. 

Prawie w kolejną okrągłą rocznicę podpisania układu zgorzeleckiego ukazał 
się zbiór referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej poświęconej temu wy
darzeniu. Sesję zorganizował w czerwu 1980 r. Zakład Badań Niemcoznawczych 

Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozycja składa się 
z jedenastu referatów omawiających w szerokim kontekście problematykę polskiej 
granicy zachodniej. 

Działania dyplomacji polskiej w istotny sposób związane były z zagadnieniem 
granicy na Odrze i Nysie (T. Łoś-Nowak, Cele i kierunki polityki zagranicznej 

PRL). W skomplikowanym politycznie, gospodarczo i społecznie powojennym świe

cie zmierzały one przede wszystkim do zapewnienia państwu bezpiecze1'lstwa, 
trwałości granic, intensyfikacji współpracy międzynarodowej, wzrostu siły i pozycji 
mimo zmian warunków, w których były realizowane (s. 7J. 

Pierwsze lata powojenne to w Europie Srodkowej okres głębokich terytorial

nych, ustrojowych i świadomościowych przemian (A. Czubil'lski, Znaczenie układu 

;zgor:.:e!eckiego z 6 VII 1950 r. w ksztaUowaniu. stosunków politycznych w Europie). 

Przesunięcie polskiej granicy zachodniej było ważnym elementem tych przemian. 

Dokonana zmiana zyskała poparcie zarówno społeczeństwa polskiego, jak i zdecy

dowanej wiQkszości działaczy polonijnych niezależnie od kraju i orientacji pali-
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tycznej (J. Kupczak, Polonia zagraniczna wobec granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej 
i Bałtyku). 

Układ zgorzelecki przynosił uznanie granicy przez NRD, co w znacznym stop
niu normalizowało sytuację prawną Ziem Odzyskanych. Samo podpisanie porozu
mienia nie rozwiązywało jednak wszystkich problemów. Dla ludzi stojących u ste

ru rządów w Polsce i NRD zadaniem znacznie trudniejszym było przekonanie 
własnych społecze11stw o słuszności tego kroku jako jedynl!go rozsądnego rozwią

zania dla obu par1stw i narodów (M. Tomala, Przslanki i podstawy nawiqza11ia 

oraz rozwoju stosunków między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną). 

Tylko odrzucenie obciążeń przeszłości doprowadzić mogło do uczynienia z Odry 
granicy pokoju (s. 80 i n.). 

Konieczność współdziałania z NRD widziały wszystkie polskie ugrupowania 
polityczne. Jednoznacznie określony stosunek przywódców niemieckich do uzna
nia granicy na Odrze i Nysie oraz ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków z Polską 
ułatwiał podjGcie akcji na rzecz zatarcia tragicznych doświadczeń wojennych 
(J. Cichocki, Stronnictwo Demokratyczne wobec układów polsko-niemieckich). Po
dobnie w literaturze powojennej odchodZGno stopniowo od pokazywania zachod
niego sąsiada jedynie w czarnych barwach, dostrzegając bardziej zróżnicowane 
i złożone postawy, np. Niemcy L. Kruczkowskiego (M. Cioska, Problem niemiecki 
w pou;ojennej literaturze poiskiej). 

Oceniając wpływ tych działań na społeczEństwo warto zwrócić uwagę na wy
niki badai"i ankietowych przeprowadzonych przez INP UWr. w koi1cu lat siedem
dziesiątych (K. Paszkiewicz, Psycha-społeczne konsekwencje układu zgorzeleckie
go). Oceny respondentów na temat stosunku obu pai1stw niemieckich wobec Pol
ski wykazują zaskakujące zróżnicowanie. Stosunek NRD do Polski jako raczej 
przyjazny oceniło ok. 77% badanych osób, w wypadku zaś RFN jedynie 170/o. 
O nieprzyjaznym stosunku wobec nas NRD przekonanych było 7% respondentów, 
a RFN aż 48% (s. 140 i n.). Zawarcie układu zgorzeleckiego i prowadzona po 
powstaniu NRD szeroka propaganda miały zapewne niemały wpływ na wyniki 
ankiety. A swoją drogą niezmiernie ciekawe mogłyby okazać się wyniki podobnych 
badai1 przeprowadzonych obecnie. 

Poważne zmiany musiały również nastąpić w świadomości Niemców, zwłasz
cza zamieszkujących radziecką strefę okupacyjną. Konsekwentna realizacja uchwał 
poczdamskich zakładających demilitaryzację, demokratyzacje;, denazyfikację i de
kartelizacje; Niemiec, zjednoczenie w kwietniu 1946 r. ruchu robotniczego i powsta
nie SED, a w 1949 r. utworzenie NRD - par1stwa o ustroju socjalistycznym, stały 
się krokami umożliwiającymi pokojowe ułożenie stosunków z Polską. Z rozwija

jącej się współpracy korzyści czerpały obie strony (M. Wolański, Geneza i prze

słanki układu zgorzeleckiego). Dla NRD, w momencie jej powstania, uznanie przez 
Polskę i wymiana ambasadorów było ważne w procesie likwidacji izolacji między
narodowej, a i pomoc gospodarcza udzielana przez nasz kraj też była nie bez 
znaczenia (s. 60, 63). Dla Polski zaś sprawą niesłychanie istotną było utrwalenie 
granicy zachodniej. Chronił ją co prawda system przymierzy politycznych z pań
stwami socjalistycznymi, a zwłaszcza z ZSRR, lecz uznanie przez państwo nie
mieckie, i to występujące w imieniu wszystkich Niemców (RFN post�powała po
dobnie), nadawało temu wydarzeniu nowy wymiar (C. Mojsiewicz, Rola układu 

zgorzeleckiego w stosunkach między Polską a NRD). Sytuację ułatwiał fakt, że 
układ nie ustalał nowego stanu prawnego, miał charakter deklaratywny, a nie 

konstytutywny (T. Kegel, O prawnej stronie układów w sprawie zachodniej gra
nicy Polski). W dwadzieścia lat później istniejący stan potwierdziła RFN w ukła
dach z ZSRR i Polską. Mimo tego wśród socjaldemokratycznych polityków funk
cjonuje przeświadczenie o możliwości zjednoczenia Niemiec w trak.cie dłuższego 
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procesu historycznego (s. 186) i powrócenia wówczas do sprawy rewizji granic, 
a zwłaszcza granicy z Polską (W. Bokajło, Rewizjonistyczne aspekty socjaldenw

krat11cznej konceprji zjednoczenia Europy). 

Miejsce i znaczenie układu zgorzeleckiego oddaje najlepiej ocena Czubi{1skie
go: ,,przetrwał próbę czasu, spełnił on wielką rolę w normalizacji stosunków 
z NRD, a nash;pnie wywierał bardzo duży wpływ na polityków zachodnioniemiec
kich i zachodnich w ogóle. Układ ten spełniał i nadal spełnia trudną do przece
nienia rolę w kształtowaniu stosunków politycznych w Europie" (s. 106). 

Wymienione prace dają sposobność spojrzenia na zagadnienie układu z róż
nej perspektywy, mimo że trafiają się trudne do uniknięcia w takich sytuacjach 
powtórzenia, np. na temat stanowiska przywódców NRD wobec Polski i granicy 
na Odrze i Nysie (s. 56-63, 82-tl3, 101-103, 125-126). 

Rozpoczynający publikację tekst Łoś-Nowak jest dobrym wprowadzeniem do 
lektury dalszych prac, choć zawiera dygresje zbyt odbiegające od tematyki sesji, 

np. fragmenty dotyczące wev,rnętrznych przemian w ZSRR w latach pięćdziesiątych 
(s. 14-15), sytuacji politycznej świata w latach sześćdziesiątych (s. 16) czy polityki 
zagranicznej PRL wobec rozwijających się krajów Azji, Afryki i Ameryki Łaciń
skiej (s. 20-23). Zawężenie tematu do działań dyplomacji polskiej w kontekście 
stosunków z niemieckimi sąsiadami i spraw zabezpieczenia zachodniej granicy 
państwa mogłoby przyczynić się do poprawy "pójności pracy i obszerniejszego 
omówienia tych zagadnie6. 

Mankamentem jest brak problematyki milionowych migracji ludności na te
renach na \vschód od Odry \\T latach czterdziestych. Pierwsza fala ludności nie
mieckiej napłynęła na te ziemie w 1943 r., chroniąc się przed alianckimi bombar
dowaniami miast i ośrodków przemysłowych. Niedługo później uciekając przed 
Armią Czerwoną nastąpiła migracja w kierunku przeciwnym. Po zakoi'iczeniu 
działań wojennych część Niemców wróciła do swoich gospodarstw. Rozpoczynało 
się już w tym czasie ich wysiedlanie za Odrę. Odrębne zagadnienie stanpwi skom
plikowany proces napływu polskich osadników·. 

Przy tak szerokim podejściu do tematu sprawa trafności doboru tre.ści będzie 
;�a.wsze problemem cu mdmni,·j clysku�yjnym. Zgodz.ić �i<.; jctlnok mo;i;n.i z; K. Fie
dorem, który we wstqpic stwierdził, iż wydawnictwo „może sbć się pożytecznym 
materiałem dla interestij,1cych się stosunkami polsko-niemieckimi po 1945 roku" 
(s. 3). 

Karol Sanojca 

GOSPODARKA STAWOWA POLSKI ZACHODNIEJ WCZORAJ I DZIS, Wro
cław 1984, ss. 163. 

Publikacja zawiera notkę od redakcji doc. L. Wiatrowskiego, przcmóv-:ienia 
wstępne profesorów S. Inglota i J. Szymańskiego, 6 referatów problemowych oraz 
7 komunikatów i głosy w dyskusji na sesji 22 V 1983 r., zorganizowanej przez 
Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, T!1stytut 
Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrekcję WAP Wrocław na te:nat gospo
darki stawowej Polski zachodniej. 

W przedmowie prof. S. Inglot podkreślił znaczenie prac historyc;mo-gospo
ctarczych dla współczesnej gospodarki stawowej oraz konieczność wykorzystywania 

źródeł archiwalnych przy planowaniu jej rozwoju. We wstępie natomiast J. Szy

mański postulując badania interdyscyplinarne nad gospodarką stawową zaakcen
tował również potrzebG wykorzystywania danych ze źródeł archiwalnych przy 
rozwiązyv,raniu współczesnych problemów rybactwa stawowego. 
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A. Nyrek w artykule Stan i potrzeby bada11 nad dziejami śląskiej gospodarki
stawowej scharakteryzował dorobek historyków niemieckich, czeskich i polskich 
w zakresie badat'l nad historią gospodarki stawowej i wskazał na braki historio
grafii dotycziJCe rozmieszczenia ośrodków gospodarki stawowej, techniJ;,i urządzeń 
gospodarstw stawowych, organizacji administracji i pracy. Autor przedstawił 
osiągnięcia historyków wrocławskich w dziedzinie bada11 historii śląskiej gospo
darki stawowej, zwłaszcza \'' okręgach rybnicko-pszczyńskim i milickim. Nyrek 
postuluje szczegółowe zbadanie dziejów gospodarki rybnej w największym ośrodku 
w Polsce, tzn. w dolinie rzeki Baryczy na Dolnym S!ąsku. 

W zbiorowym artykule J. Szymańskiego, A. Drabińskiego i J. Sasika, Stan 
istniejący gospodarki stawowej na obszarze Polski zachodniej, przedstawiono rolę 
stawów w gospodarce narodowej, zarówno produkcyjną, jak i pozaprodukcyjną 
dla turystyki, rekreacji, sportów wodnych, wędkarstwa itp. Artykuł zawiera 10 

tablic statystycznych z danymi o powierzchni stawów w poszczególnych woje
wództwach Polski zachodniej, o temperaturze wód śródlądowych, stanie technicz
nym i orientacyjnej wielkości produkcji ryb, użytkownikach stawów. Cenne są po
równania dotyczące \Varunków hodowli ryb w zachodniej części Polski z pozosta
łymi obszarami. Wynika z nich, że stan rybactwa śródlądowego w Polsce zachod
niej jest lep�zy i wydajność stawów wyższa od średniej dla całego kraju. Walorem 
artykułu "'1 objaśnienia z\viązane z terminami gospodarki stawowej i rybnej oraz 
mapka ih.strująca rozmieszczenie sta\VÓ\\' rybnych w Polsce zachodniej. 

A. Drabiiiski w artykule Gospodarka stawowa w zlewni rzeki Baryczy, stan
obecny i perspektywy rozwoju scharakteryzował warunki przyrodnicze: opady, 
temperaLtr(; powietrza, rodzaje gleb, największego w Polsce i jednego z naj
większych w Europie kompleksów stawów rybnych. Autor podał szereg danych 

o produkcji ryb w Polsce i w zlewni Baryczy w latach 1976--1979, omówił zna
czenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie dla zachowania i ochrony cennych
i rzadkich gatunków ptaków. Autor podkreślił, że intensyfikację produkcji ryb
utrudnia pogarsz<mie się jakości wody, co z,viąwne jest ze wzrastającą chemizacją
rolnictwa, nieoczyszczaniem ścieków miejskich Milicza i dużymi fermami tuczu
trzody chlewnej i bydła. Drabiński postuluje wprowadzenie stawowej zlewni ochron
nej, która umożliwiłaby poprawę jakości wody i służyłaby nie tylko gospodarce
stawowej, ale i celom rekreacyjnym.

W kolejnym artykule pt. Stawy milickie A. Kowalski przedstawił genezę sta
wów w średniowieczu, rozv,;ój gospodarki stawowej w XVI i XVII w., przyczyny 
jej upadku w pierwszej połowie XIX w. Autor omówił produkcję stawów w do
brach żmigrodzkich i milickich przed I wojną świato.,.,ą oraz produkcję ryb Dol
nośląskiego Kombinatu Rybackiego w latach 1964-1983. Zagadnienie rozwoju go
spodarki rybnej na omawianym terenie w okresie Polski Ludowej przedstawiono 
fragmentarycznie zarówno pod względem opisu powierzchni stawów, jak i uzy
skanej produkcji ryb. 

Z. Szkurłatowski w artykule Problemy gospodarki stawowej w aspekcie de
gradacji środowiska na Siąsku nakreślił wpływ industrializacji na proces defo
restacji oraz zmniejszania się zasobów wód i pogarszania ich jakości w XIX 
i XX w. Autor wysunął kilka hipotez dotyczących przyczyn załamania się pro

dukcji stawowej ryb na Sląsku w XIX w.; główne przyczyny upatruje w wy
czerpywaniu się zapasów dobrej wody, rabunkowej działalności gospodarczej czło
wieka oraz ,·.-e wzroście plonÓ\V zbóż i ich cen. Autor przeanalizował także zmiany 
czystości wi<;kszych rzek dorzecza Odry na $ląsku w latach 1973-1981. Podkreślił, 
że deficyt wody i pogarszanie się jej jakości stanowią poważne zagrożenie dla 
ekonomicznego rozwoju regionu dolnośląskiego. 
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Zagadnienie wykorzystania zbiorów archiwalnych na potrzeby gospodarki sta
wowej zarówno przez naukowców, jak i praktyków przedstawili J. Domański 
i J. Pabisz w artykule Problemy wykorzystania materiałów archiwaln11ch zgro

madzonych w archiwach państwowych Dolnego Śląska dla potrzeb nauki i prak

tycznej dziafolności w dziedzinie gospodarki stawowej. Autorzy dokonali charak
terystyki materiałów podworskich: akt majątku Hatzfeldów ze Żmigrodu pocho
dzących z XVI-XIX w., majątku Schaffgotschów w rejonie Jeleniej Góry, a po
chodzących głównie z XIX i XX w., majątku Hochbergów z Książa pod Wałbrzy
chem z XVIII-XX w., akt Magnisów w Bożkowie pod Kłodzkiem oraz akt 
Komisji Generalnej (mapy zawierające informacje o rozmieszczeniu stawów). 

W artykule omówiono także akta rejencji wrocławskiej i opolskiej oraz prowincji 
śląskiej zawierające informacje o stawach i gospodarstwach rybnych w powiatach 
milickim, oleśnickim, trzebnickim, wołowskim i sycowskim w XIX i XX w. 
Autorzy artykułu omówili również zawartość akt Zjednoczenia Gospodarstw Ry
backich w Miliczu z lat 1945-1965 dotyczących gospodarki rybnej po II wojnie 
światowej. W zakończeniu Autorzy deklarują opracowanie informatorów i katalo
gów archiwalnych, które będą pomocne dla podejmujących prace historyczno-geo
graficzne z zakresu dziejów gospodarki stawowej. 

W 7 komunikatach przedstawiono informacje na temat zasobów rękopiśmien
nych dotyczących dziejów gospodarki rybnej Polski zachodniej od XVI do XX w. 
w archiwach państwowych w Poznaniu, Zielonej Górze, Kaliszu, Lesznie, Pszczy
nie, Szczecinie i Opolu. Stanowią one cenny drogowskaz dla podejmujących bada
nia nad dziejami gospodarki rybnej w poszczególnych rejonach tej części Polski 
oraz dla użytkowników gromadzących dokumentację na bieżące potrzeby gospodar
cze. 

Publikacja zawiera także głosy dyskutantów. Dr J. Wieniawski podkreślił zna
czenie informacji historycznych dotyczących rozwoju technologii gospodarki i zmian 
w powierzchni stawów użytkowanych dla ustalenia współczesnej koncepcji gospo
darowania na nich. Zagadnienie małych zbiorników wodnych i ich wartość gospo
darczą dla rolnictwa omówił dr R. Mazurkiewicz. S. Litwin, dyrektor Krajowego 
Zrzeszenia Państwowych Gospodarstw Rybackich, podkreślił rolę fundl:szu go
spodarki wodnej dla ochrony produkcji stawowej i czystości wód oraz wskazał 
na ustawę z 1981 r. o ochronie gruntów, użytków rolnych i leśnych, która stwa
rza warunki i przewiduje środki na rekultywację stawów. Dyskutanci dr M. A. 
Szumiec i dr J. Gaziur wskazali w swoich wystąpieniach na konieczność opraco
wania dziejów rybactwa i rybołówstwa śródlądowego w Polsce. Cenne informacje 
zawiera charakterystyka materiałów archiwalnych w WAP w Olsztynie pióra doc. 

T. Grygiera, dotycząca działalności pruskiego Urzędu Rybackiego w latach 1850-
1945 oraz działalności Instytutu Melioracyjnego w Hamburgu, zajmujr;cego się
m. in. Wielkimi Jeziorami Mazurskimi w XIX w. Dr C. Nowiński scharakteryzo

wał gospodarkę stawową i rybną na Dolnym .Sląsku przed wybuchem II wojny
światowej i w Jatach 1945-1946. Nakreślił rozmiary zniszczeń rybostanu spowo
dowanych działaniami wojennymi (przez oddziały wojskowe, maruderów i osad
ników).

Publikacja, stanowiąca pokłosie sesji naukowej pt. Gospodarka stawowa Polski 
Zachodniej wczoraj i dziś, zawiera wywody i wnioski, które mogą być przydatne 
przy produkcji ryb słodkowodnych, zwłaszcza w stawach hodowlanych. Interdy
scyplinarny charakter sesji i waga poruszonych w referatach i komunikatach 
problemów s-prawily, że omawiana publikacja wzbogaca naszą wiedzę o gospodarce 

stawowej i rybnej w poszczególnych epokach historycznych w Polsce zachodniej. 
Stanowi ona także ważny informator o zasobach archiwalnych do dziejów gospo-
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darki stawowej tej części kraju. Z książki korzystać będą nie tylko naukowcy, 
ale i rybacy praktycy. Wydało ją Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kultural
ne dzięki pomocy finansowej Dolnośląskiego Kombinatu Rybackiego w Miliczu. 

Stanisław Zyga 

J. Sa m e k, POLSKIE RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE. CZASY NOWOŻYTNE,
Warszawa 1984. 

Wydawnictwa Arystyczne i Filmowe wydały bardzo solidnie ( oprawa płócien
na, dobry papier, czytelne zdjęcia) książkę Jana Samka o rzemiośle polskim. 
Niestety, trzeba odmówić t2.kiej solidności tekstowi pracy, o czym przekonuje cho
ciażby pobieżne przejrzenie stosunkowo obszernych fragmentów poświęconych rze
mivsb śląskiemu. Liczne tu pomyłki w datowaniu (nie zauważone błędy drukar
skie?). w \\·ezwaniach i przynależności zakonnej kościołów itp. każą równie ostro

żnie traktować ustępy omawiające wyroby z innych dzielnic Polski. Nie wnikamy 
w kontrowersyjne, mimo wielu zastrzeżeil Autora, określenie zakresu tego, co 
nazwać można rzemiosłem. Zaliczenie do niego rzeźby budzi obawy, tym bardziej 
że rozróżnienie: rzeźba dekoracyjna to rzemiosło, figtiralna zaś nie (s. 287), jest 
w wielu wypadkach błędne i trudne do przeprowadzenia, czego dowodem są 
zre;:zt;:i niekonsekwencje w jego stosowaniu przez A1.1tora (s. 287-291, 403--404). 
Zo,tawiając innym roz\vażania nad koncepcją całości omawianej książki, uważa
my za konieczne sporządzenie prostej erraty, którn obejmowałaby fragmenty 
traktujące o rzemiośle śl,\5kim. 

Złotnik Jorge Schlefuss czynny był od 1556 r. (data otrzymania obywatelstwa 
miusta 'iVroclawiu), a nie od 1536 (s. 25) '· Krata w wejściu na ambonę w koście
le Sw. Marii Magdaleny we Wrocławiu nie powstała w 1562 r. (s. 47, musiałaby 
powstać przed amboną), lecz wykonana została przez Stefana Gotza w 1583 r. 
Notabene nie istnieje już ona. Paweł Nitsch, oczy wiście, wykonał dwa ołtarzyki 
przenośne, ale oba pochodz:!y z 1586 r., natomiast ten określany w omawianej 
r.racy jako przenośny z 1590 r. (s. 96) trudno za takowy uznać t, jest to bowiem
srebrny pentaptyk ufundowany przez bpa Andrzeja Jcrina jako ołtarz główny
katedry wrocławskiej, a figury jego szafy środkowej osiągają wielkość niemal
naturalną. Krata schodów do biblioteki kościoła Sw. Marii Magdaleny wykuta
została przez Georga Rolcke w 1661 r. s, nie w 1664 r. (s. 133). Przy nazwisku

Christiana Menzla konieczne jest, przyjęte w literaturze, określenie „Starszy"
w odróżnieniu od syna, również złotnika wrocławskiego. Poza tym zmarł on
w 1699 r.,, a nie - jak napisano - w 1691 r. (s. 228). Ki·at:\ ambony w kościele
Sw. Elżbiety we Wrocławiu powstała współcześnie z ambon(\ -- w 1652 r., data
„1670" (s. 254) jest błqdna. Krata zamykaj;:ica kaplicę św. Jana, a nie Sw. Józefa
(s. 257), w pocysterskim kościele w Trzebnicy nie powstała w 1708 r. (s. 256, 257),
lecz w 1701 r. Przejdźmy teraz do rzeźbiarzy, których włączono w omawianej
pracy do dziejów rzemiosła. Franciszek Jerzy Zeller nie pracował we Wrocławiu

1 Dane odnoszące się do działalności poszczególnych artystów sprawdzono 
w leksykonach artystó\V Krausego oraz Thiemego i Beckera, a także w katalogu 
zabytków Wroclawia Burgemeistra i Grundmanna, daty powstania poszczególnych 
prac tamże oraz na miejscu w terenie. 

2 Por. J.\I. S tar zewsk a, Powel Nitsch ( 1548-1609), ztotnik wrocławski (Rocz
niki Sztuki śląskiej, t. XI, 1977, s. 69-70). 

a L. B ur g e m  eis ter, G. Gr und ma n n, Die Kunstdenkmaeler der Pro
vinz Niedersch!esien, t. I, 2, Die Stadt Breslau, Wrocław 1933, s. 65, podają naz
wiska autora jako „Polcke", na drzwiczkach schodów brzmi ono jednak „Rolcke". 
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dla zakonu augustianów (s. 287) 4• Wymienione w tekście prnce powstały dla kościo
ła klasztornego premonstratensów. Z fragmentu mówi:icego o stallach z tej świą
tyni wnosić by można, że autorem płaskorzeźb zapiecków jest również Zeller 

(s. 287), tymczasem prezentują one wyraźnie niższy poziom wykonania niż figury 

stall i są dziełem pomocnika w warsztacie 6. Zagadkowemu Maciejowi Kr.ote „ode
brać" trzeba będzie przypisywany mu ołtarz Anioła Stróża z Lubiąża (�. 237). 
który niewątpliwie wiązać należy z warsztatem powstawianym przez l\'Iacieja 
Steinla i pracującym według jego wzorników. Przypisanie Knotemu ołtarza Sw. 
Jana Chrzciciela z Lubiąża wynikło zapewne z mylnego odczytania tekstu retenzji 
K. Kalinowskiego z pracy L. Pi.ihringer-Zwanowetz 6• Krzysztof Koeniger może
być uważany za autora (projektanta, wyłączając ołtarz główny) wystroju rzeźbiar
skiego kościoła klasztornego w Kamieńcu Ząbkowickim, nie zaś klasztoru (s. 291).
To właśnie Koenigera uznaje sic; za autora ołtarza 14 Wspomożycieli, a nie To
masza Weissfelda (s. 291), twórCG figur 14 Wspomożycieli ze ścian naw bocznych

kamienieckiego kościoła. Pi;;ząc o wrocławskich pracach Weissfe!da wykonanych
według projektu Stcinla, Autor mia! chyba na my�li oltani główny kościoła Bo
nifratrów, a nie Augusti,rnów (s. 291), dla ktorych pracował zapewne Koeniger.
Michał Klahr 1 (Starszy) działał cło śmierci w 1742 r., dala „1724" (s. 405) to je
dyny rok, w którym rzeźbiarz przeniósł się z Kłodzka do Lądka, gdzie - jak
słusznie pisze Autor - zachowało się najwięcej jego dziel. Z pobytem Franciszka
Józefa Mangoldta w Tyócu pod Krako\vem związać ewentualnie można, prócz
wspomnianej (zdemontowanej obecnie) ambony, jedynie figury ołtarza głównego
kościoła Benedyktynów, nic zaś - jak to sugeruje tekst (�. 403) - całość wypo
.<;ażenia.

RomuC1ld Kaczmarek 

KRONIKI RYBNICKIE, nr 1, Rybnik 1983, ss. 454. 

Mieszkańców ziemi rybnickiej oraz znawców jej dziejów, a nawet obserwa
torów zachodzących na niej przemian z pewnością zainterernje pow,tanie noweg0 
wydawnictwa seryjnego. Przygotowało je grono ludzi reprezentujących towarzy
stwa miłośników miast: Rybnika, Wodzisławia, Żor, Leszczyn i Jastrzębia. Ich 
przedstawiciele utworzyli czternastoosobową Radę Wydawniczą p<>d przewodni
ctwem Jerzego Kuch,uciyka i piętnastoosobowe Kolegium Redakcyjne, kierowane 
przez Wacława Wieczorka. Zespół przygotO\vujący publikacjQ zebrał 22 artykuły 
(ok. 2/3 objętości) i 20 pozycji materiałowych (ok. 1/3 objQtości książki). Artykuły 
i materiały najczqściej zajmują siQ problematyką historyczną, trochę etnograficzną, 
rzec można, że ogólnohumanistyczną. Przeplecione zostały wierszami i reprodukcja
mi zdjęć. Zawartość materiałowa tomu pozwala przyjąć, że określenie „ziemia 
rybnicka" dosyć daleko \Vychodzi roza terytoria wspomnianych wyżej piGciu miast, 
poniew;,ż artykuł o ciziejacb Gicraltow.ic, położonych blisko Gliwic, sygnalizuje 
rnaczne wyjście pozci obn;b granic ziemi rybnic!dej. Szkoda, że rt>jon orzeski nie 
przyłączy! sic; do „Kronik''. A może efektywniej byłoby stworzyć federację towa-

·1 Jest to błąd powtórzony zapewne za katalogiem wystawy, por. D. Os t o  w
� ka, Rzeźba śląska 1650-Ii70, Wrocław 1969, s. 35. 

5 Por. K. Hey c r, Das barocke Chorgestiihl in Schlesien, Frank.furt am Main
1977, s. 70. 

6 K. Kal i n o\'.· s k i, DzialalnO:iĆ rzeźbiarska Macieja Sicin/a na Śląska. Uwagi
na marginesie monografii L. P·iihringer-Zwanowetz (Roczniki Sztuki Sląskiej, t. VI, 
s. 133).
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rzystw lokalnych zapraszając do udziału w jej pracach prężnych działaczy 

pszczyńskich i raciborskich? 
Myśl ta miałaby uzasadnienie nie tylko w sferze organizacyjno-finansowej, 

ale i merytorycznej. Na prastarym szlaku prowadzącym głównie Wisłą z Krakowa 
pod Pszczynę, stamtąd do Żor, Rybnika i Raciborza nie tylko przed powstaniem 
państwa polskiego trwał ruch plemion od Bramy Morawskiej na ziemie polskie, 
ale i później przepędzano do Raciborza tysiące sztuk bydła. Do Krakowa zaś 
dostarczano chowane w rejonie rybnicko-pszczyńskim ryby, a przede wszystkim 

szmuglowano sól wydobywaną w. Bochni i Wieliczce. Interesu pilnowały liczne, 

niekiedy póltysięczne grupy przemytników. Nie udawało się nigdy szczelne zamk

nięcie granic. Aby więc ten proceder zlikwidować, trzeba było mieć kopalnie 

soli na Sląsku. Władze pruskie zaczęły jej szukać. Znaleziono węgiel nadający 
się do koksowania, a koks można było używać do wytopów żelaza. Dopiero roz

wój kolei żelaznych spowodował potanienie przywożonej z Meklemburgii na Sląsk 
soli. Nie opłacało się szmuglowanie jej, a ziemia rybnicka coraz mocniej zaczęła 
opierać swój rozwój gospodarczy na przemyśle wydobywczym. Chociaż nazwa „Na 

szlaku" nie brzmi atrakcyjnie, to warto, by prężne towarzystwa Pszczyny i Ra

ciborza przyłączyły się do pracy organizacji rybnickich. A nazwę można by zastą
pić określeniem trafniejszym. 

Trudno byłoby ustosunkować się do wszystkich zagadnieli. składających sic; na 
treści Kronik. Przeważają w nich jednak pozycje o charakterze historycznym, i to 

chyba dlatego, że przez potencjalnych czytelników problematyka historyczna jest 
szczególnie poszukiwana. Podejmując ją, redaktorzy tomu narazili się na porówna
nie z liczącą ponad sto lat kroniką Rybnika Franza Idzikowskiego, uzupełnioną 
w 1925 r. przez zamieszkałego w Rybniku Holendra Artura Trunkhardta. Opraco

wanie to cechowała rzetelność badawcza, dlatego trudno obecnie przecenić jej 
wartość informacyjną. Cechę t,; posiada niewątpliwie otwierający dział artykułów 
szkic J. Szydłowskiego o przeszłości pradziejowej ziemi rybnicko-wodzisławskiej. 
Podobnie jest u W. Sienkiewicza ze Sredniowiecznymi nazwami miejscowymi zie
mi rybnickiej, mimo że nie uwzglc;dniono tu nazw kilku wsi, jak np. Gogołowa 

i Krzyżowice, których etymologie ustalił Ludwik Musioł; zresztą autor ten wydaje 
się być Sienkiewiczowi nieznany. Artykuł P. Lokaja i dwie pozycje E. Bimler
-Macktewicz dotyczą dziejów rzemiosła w Żorach i Rybniku. Szkoda, że przy 
opisie dziejów rzemiosła żorskiego nie posłużono się opracowaniem A. Mrowca 
(Historia rzemiosła Ziemi Rybnickiej) znajdującym się w zbiorach biblioteki Mu
zeum w Rybniku, a także i w zbiorach specjalnych Biblioteki Sląskiej. Tutaj też 
można by włączyć świetny materiał G. Grabowskiej o muzeum rybnickim, specja

lizującym się właśnie w problematyce rzemieślniczej. 

Co najmniej sześć szkiców, mniej lub bardziej bezpośrednio, dotyczy proble
matyki walki o odrodzenie nar-0dowe w Rybnickiem. Pierwszy to udokumento
wany i zilustrowany artykuł P. Porwoła, następny pióra A. Stępniaka dotyczy 
proletariatu rybnickiego, kolejny K. Brożka udziału lekarzy w życiu społecznym 

regionu. T. Rduch opisała dzieje zespołu teatralnego „Gwiazda", a W. Kaczmar
czyk i M. Uherek zajęli się dziejami harcerzy rybnickich i żor�kich. W częiici 

artyku!owej na uwagę też zasługują S. Michalczyka Tradycje prnsowo-wydawni

c:ze w Rybnickiem do 1939 roku 1• Szczególnie zamieszczona w aneksie bibliografia

1 Podany w aneksie (s. 237) ,,Dzwonek Marlj, Miesięcznik dla Kongregacji ... "
nie ukazywał się od 1921 r. w Rybniku, lecz w Bytomiu. Od stycznia 1924 r. 
zaczęto go wydawać w Rybniku jako „Dzwonek Marij, miesięcznik ih.tstrnwany 
dla ... " W Rybniku także redagowano i wydawano „Skarb Rodzinny" w 1925 r. 
W 1924 r. do Rybnika przeniesiono z Bytomia redakcję „Kalendarza Królowej 
Apostołów", a w 1925 r. do Górnej Grupy, zob.: Działalność wydawnicza Księży 
Werbistów w okresie międzywojennym (1919-1939) (Werbiści w Polsce, red. R. Ma
lek SVD, Pieniężno 1982, s. 117-124). 
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czasopism zadziwia bogactwem i różnorodnością wydawanych tytułów, aczkol

wiek szkoda, że nie podano, gdzie owe pisma dziś można by przeglądnąć. Nato
miast Medytacje nad 60 rocznicą powrotu Ziemi Rybnickiej do Polski powinny 
być raczej tylko przekazane wąskiemu gronu osób głęboko zainteresowanych w no
towaniu tego typu postaw. Do krytycznego omówienia, a nie do druku, należałoby 
skierować: Jastrzębie Zdrój - początki i rozwój uzdrowiska, po to, by podpo
wiedzieć istnienie nie wykorzystanej literatury przedmiotu lub chociażby zalecić 
tylko sięgnięcie do znanych czasopism, jak np. ,,Zeitschrift fur das Berg-, Hi.itten 
und Salinenwesen". Prawie wszystkim tekstom poruszającym problemy dziejów 
rybnickich można zarzucić brak opieki redaktorskiej. Nożyce redaktora muglyby 
pomóc w zachowaniu jednolitości chronologicznej w opisywaniu wydarzet'l, przy
wróceniu nazw polskich obecnym zakładom, które wprawdzie miały ongiś inną 
nazwę, ale t� wystarczyłoby podać w nawiasie. Jednakże większość artykułów 
!)Osiada informacje nieźle uargumentowane, tak że można ich lektury polecić 
miejscowym nauczycielom i miłośnikom regionu. 

Część druga, ,,Materiały", trudna jest do jednoznacznej oceny. Roboczo można 
przyjąć, że zamieszczono w niej to, co ze względu. na niski poziom nie mogło 
znaleźć się w części poprzedzającej, oraz także pozycje mające informacyjny cha
rakter, choć niekiedy te ostatnie z powodzeniem mogłyby się znaleźć w części 
artykułowej. Do nich można by włączyć wspomniane już opracowanie G. Gra
bowskiej, J. Podlodowskiej rzecz o klubach literackich w Rybniku, czy też opis 
starej miejscowej apteki lub wyimki z twórczości Hiibnera, Laskowskiego i Zdrzał
ka. Osobną grupę „Materiałów" tworzą wspomnienia, uwagi i próby biografii dzie
jopisów i przy tym równocześnie działaczy rybnickich. Dosyć obszerny �z.kic 
O kronikach, pamiętnikach i pamiętnikarzach ziemi rybnicko-wodzisławskiej przy
pomina znane wydawnictwa oraz opowiada o twórczości, która nic ukazała się 
drukiem. Ta ostatnia wydaje się stosunkowo pow�zechna i ciekawa, lecz czy i,1 
się gromadzi, gdzie do niej dotrzeć, szkoda, że o tym się nie wspomina. Niektóre 
wspomnienia, jak np. o zasłużonym historyku, wieloletnim nauczycielu matema
tyki i geografii w Żorach, nie opatrzono nawet datami jego narodzin 1 sm1erci. 
Na dodatek wyrażono tam nadzieję, że „non omnis mortuus est"; z pewnością 
jeszcze nie, ale tak pisane uwagi o życiu profesora Laskowskiego prowadzą 
właśnie do tego 2• Podobnie chciałoby się powiedzieć o szkicu poświęconym Fran
ciszkowi Hubnerowi. Oba poprzedzały fragmenty ich oryginalnej twórczości, ale 
nie zadbano o podanie czasu i miejsca pierwodruku. Cieszy, że znalazło slę 
miejsce na publikację pt. Alfons Mrowiec. Histor-yk ziemi rybnickiej (1913-1977), 

ale smuci zarazem, że jest to streszczenie artykułu przyjaciela Mrowca, nie żyją
cego już -dra Mieczysława Grzyba, i to bez podania jego nazwiska i miejsca 
druku 3• Są i wyjątki pozytywne, jak C. Kwietnia Maksymiiian Basista - patron
rybnickich księgarzy (1883-1967). To pozycja wystrzegająca się ogólników z do
łączonym wykazem materiałów źródłowych i opracowań. Natomiast nie tyle na
silenia złej woli, co ignorancji można się dopatrzyć w materiale pt. Zakon i klasz
ror cystersów w Rudach Wielkich 1258-1810, ponieważ pisze się o dziejach klasz
toru bez znajomości znakomitej kroniki Augusta Pctthasta z 1858 r. 4 i najnowszej, 
drukowanej rozprawy doktorskiej S. Rybandta •. Tenże autor napisał Historyczny 

2 Zob.: J. Kr z ys z t af k ie w i c z, Wspomnienie o prof. Zygmuncie Laskow
skim (Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, Żory czerwiec 1977, 
s. 39-44).

! M. Grzyb, Alfons Mrowiec (11 Il 1913-24 VIII 1977) (Studia i Materiały
z dziejów Polski Ludowej, t. 12, Katowice 1978, s. 461-·182). 

4 A. P o t  t h a 5 t, Geschichte der ehemaligen Cisterciensablei Rauden in Ober
schlesien, Leobschutz 1858, ss. 308 + mapa. 

5 S. Ry b a n d t, średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław •1977. 
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układ dróg i ewolucji systemu transportll i kamunikacji w Rvbniku (s. 365-375). 
Przyjmuje w nim „wizję prehistorii za punkt \vyjścia do dalszej analizy", lecz 
bardziej „dokład ne dane faktograficm�, umożliwiające większą precyzję analizy, 
można odnaleić dla tych okresów hisioryc:.mych, którym ekonomia przypisuje 
okres od formacji pierwotnych do feudalnej". Nawet informuje sir; o tym, co 
w średniowicc:.m �poczywalo na „dnie klas,tornych bibliotek czekając, aż pojawią 
się dogodne warunki i wraz z przesłankami gospodarki burżuazyjnej cala ta wie
dza znajdzie zastosowanie". Nie warto może ujawniać następnych „rewelacji", 
czytając je nie można uciec od pytnnia, jak to sir; stało, że l:1{.;gą i�tnieć „prehi
�toryczne" poglądy i kto je pozwolił uja\vnić w drnku. A przecież w skład Rady 
Wydawniczej i Kolegium Redakcyjnego wchcdzil wy!Jitny znawca tej problema
tyki, Antoni Pilny 6. 

Niestety w „Materiałach" można zauważyć tylko informację P. Lokaja z życia 
Towarzystwa Miłośników Miasta Zor, choć wydaje się, że tego typu materiały 
z pozostałych towarzystw powinny się znaleźć w Kronikc.ch na stałe, tak jak 
i informacje o podstawowych wydarzeniach kulturalnych regionu. Ch(Jtnie też 
przyjmowano by szkice z dziejów górnictwa kamiennego - głównie łamania ka
mieni młyńskich, wapienia i wydobycia rudy żl'laza. PrrJpozycji można by podać 
wiele, lecz podstawowym wa.-unkiem ich urzeczywistnienia jest odpowiednie 
skompletowanie zespołu redakcyjnego. 

Marian Dyba 

6 Zob.: A. M. Pi I ny, Infrastruktura ekonomiczna w przestrzennych komple�
sach gospodarczych, Katowice 1979. 




