
Z A ·p I S K I PRAWOZDAWCZE 

E. K o h  I, DIE GFSCHICHTE DER FE>STUNG GLATZ, (Ostdeutsche Beitri:ige

aus dem Gottinger Arbeitskreis, Bd. LI), Wiirzburg 1972, ss. 181, ilustr. 

Omawiana praca obejmuje dzieje fortyfikacji kłodzkich od Powstania drewnia

nego grodu na Górze Zamkowej aż do lat sześćdziesiątych XX w. Autor opierał się 

na ·Opracowaniach (częściowo nie drukowanych), a także na informacjach Pocho

dzących od pozostałych jeszcze przy życiu przesiedleńców z Kłodzka. Dotkliwym 

mankamentem publikacji jest ubóstwo materiałów kartograficznych. Autor poprze

stał na uwzględnieniu nielicznych planów dostępnych mu w NRF, nie wiedział 

natomiast o bogatym zbiorze planów umocnień kłodzkich z XVH-XVIII w. w Deu

tsche Staatsbibliothek w Berlinie (dział Kattenabteilung). Odbiło się to oczywiście 

na Poziomie pracy. Autor Pominął również prace uczonych Polskich ze szkodą dla 

siebie. Szczególnie dotkliwie daje się odczuć nieznajomość artykułu P. Wojciechow

s'kiego pt. Fortyfikacje nowożytne wierdzy k'todzkiej w XVII i XVIII w., opartego 

na wspQmnianych wyżej bogatych materiałach kartograficznych Niemieckiej Bi

blioteki Państwowej w Berlinie, a ogłoszonego w 1968 r. w „Zeszytach Naukowych 

Politechniki Gdańskiej" (nr 122). 

Zaletą recenzowanej pracy są obfite informacje o rozwoju sztuki fortyfikacyj

nej w ciągu dziejów, pozwalające lepiej zrozumieć historię twierdzy kłodzkiej. Za

wiera ona podsumowanie badań niemieckich sprzed 1945 r. i jako taka może być 

przydatna zarówno historykowi miasta Kłodzka, jak i dalszym badaczom kształto

wania się fortecy kłodzki.ej. Interesujące są też reprodukcje dawnych fotografii róż

nych zabytków miasta i fortecy. Zasługują na uwagę informacje o losach fortecy 

w czasie minionej wojny (służyła ona jako więzienie wojskowe, w którym znalazło 

się oprócz s:r.eregowców także wielu zdegradowanych oficerów i podoficerów) oraz 

wykaz ważniejszych więźniów z lat 1595-1919. W latach •1907-1909 więziono tu 

Karola Liebknechta, a w •1919 r. komunistę Wernera Hirscha. Nie ma natomiast 

najmniejszej wzmianki o robotnikach sprowadzonych przemocą do Kłodzka z kra

jów Podl:>itych przez hitlerowców. Pisząc o czasach Po 1945 r. Autor zdobywa się 

jedynie na kostyczne uwagi Pod adresem Polaków. 

Wykonanie graficzne dobre. Korzystanie z pracy ułatwia opracowany starannie 

indeks osobowy, miejscowy i rzeczowy. 

W. D.
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SLEZSKO A CESKt ZEM:E: V POLSKYCH KRONIKACH XIV STOLETI (PRIS
Pf:VEK K D:E:JINAM CESKO-POLSKYCH VZTAH'O DO ROKU 1335) (Slezsky 
sbornik, R. 71, 1973, nr 3, s. 218-232).

W artykule omówione zostały wyniki analizy wiadomości o Czechach i $ląsku 
(do 1335 r.), zawartych w trzech XIV-wiecznych kronikach powstałych na zi�miach 
polskich, a mianowicie w Kronice polsko-śląskiej, Kronice Janka z Czarnkowa

i Kronice książąt polskich. Z analizy tej wynika, że w Kronice polsko-śląskiej

rzadko spotyka się wiadomości o Czechach. Zupełnie inaczej jest w Kronice Janka

z Czarnkowa, która zamieszcza sporo tego rodzaju informacji. Ogromnie dużo uwa
gi poświęcił Janko zwłaszcza Luksemburgom, do których nie taił swej niechęci. 
Natomiast pozytywnie wypowiadał się o narodzie czeskim. Jeśli chodzi o przecho
dzenie księstw śląskich pod władzę czeskich Luksemburgów, to proces ten określał 
Janko jako zdradę spraw Polskich i równocześnie upokorzenie dla dynastii Piastów 
śląskich. Akcenty antyczeskie zamieszcza także Kronika książąt polskich. Potępia 
ona zwłaszcza tych książąt śląskich, którzy stali się lennikami czeskimi.. W sumie 
poszczególne analizy dają ciekawe spojrzenie zarówno na ówczesne stosunki polsko
-czeskie, jak i na to, jak współcześni oceniali skomplikowaną sprawę stopniowego 
przechodzenia poszczególnych księstw śląskich w granice Królestwa Czeskiego. 

s. s.

A. K o r s  a k, JOACHIM ACHILLES LEKARZ DOLNO$LĄSK.JEGO ODRODZE
NIA, Wrocław 1973, s. 131 + 1 nlb + 10 ilustracji. 

Dzieje dolnośląskiej medycyny doby Renesansu wzbogaciły się o kolejną, war
tościową monografię. Stanowi ją rozprAwa doktorska A. Korsaka, poświęcona mało 
dotąd znanej, a zasługującej na baczniejszą uwagę historyków medycyny postaci 
lekarza Joachima Achillesa, działającego we Wrocławiu i $widnicy, fizyka miejskie
go w $widnicy. Achilles bowiem nie tylko należał do najwybitniejszych lekarzy 
praktyków i teoretyków działających na $ląsku w XVI w., ale też był człowiekiem 
o wyraźnym zacięciu społecznikowskim, wrażliwym na nędzę i krzywdę ludzką
i potrafiającym czynnie stanąć w obronie biednych i pokrzywdzonych przez los czy
stosunki społeczne.

Omawiana monografia obok wstępu i zakończenia, wykazu wyzyskanych źródeł 
i literatury, indeksu nazwisk i wykazu stosowanych w książce skrótów, spisów ilu
stracji i treści składa się z trzech rozdziałów merytorycznych oraz czterech aneksów. 
W rozdziale I Autor opierając się na dotychczasowej literaturze,przedmiotu zarów
no niemieckiej, jak i polskiej, dal zwięzły zarys historii Swidnicy w okresie życia 
i działalności Achillesa. Obok krótkiego omówienia stanu zabudowy miasta i panu
jących w nim stosunków demograficznych, narodowościowych i społecznych zatrzy
mał się dłużej przy tych problemach, które miały bezpośredni związek z działał: 
nością lekarską i społeczną Achillesa. Zwięźle scharakteryzował sylwetki najwy:. 
bitniejszych humanistów świdnickich oraz początki reformacji w Swidnicy. Szerzej 
natomiast omówił stan i urządzenia sanitarne miasta, klęski elementarne, jakie je 
nawiedzały, pierwsze szpitale świdnickie oraz powstanie w $wid_nicy Urzędu Do
broczynności Społecznej. Cenny jest podrozdział mówiący o przyczynach powstania 
urzędu fizyka miejskiego w Swidnicy, powierzonego właśnie Achillesowi, oraz 
o Swidnicy jako kolebce aptekarstwa polskiego. Autor nie trzyma się przy tym kur
czowo ram chronologicznych nakreślonych latami życia i działalności pierwszego
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fizyka miejskiego w Świdnicy, lecz nieraz cofa się głęboko wstecz, do XIII i XIV w., 
a niekiedy wybiega też daleko naprzód, do XVII, a nawet XVIII w. 

Bardziej nowatorski, bo oparty w poważnym stopniu na własnych badaniach 
źródłowych Autora, jest rozdział II, poświęcony życiu i działalności Achillesa. Autor 
ustalił w nim daty życia pierwszego fizyka świdnickiego oraz jego pochodzenie. 
Sporo miejsca poświęcił też studiom Achillesa, choć nie udało mu się ustalić, w któ
rym uniwersytecie je odbywał i ukończył. Następnie zajął się jego· działalnością 
lekarską i społeczną we Wrocławiu i Świdnicy, stosunkiem do reformacji i jej 
radykalnego odłamu - anabaptyzmu. Dłużej zatrzyma! się przy przyczynach, prze
biegu i skutkach sporu Achillesa ze świdnicką radą miejską. Omówił wreszcie osta
tnie lata jego życia, śmierć, pogrzeb i epitafium w świdnickim kościele farnym. 

Najcenniejszy, bo najbardziej samodzielny, jest rozdział III, w którym na tle 
obrazu wielkich epidemii w Europie na przełomie średniowiecza i czasów nowo
żytnych oraz zarazy we Wrocławiu w latach 1542-1543 A. Korsak zajął się kwestią 
autorstwa wydanych w '154'2 r. we Wrocławiu ordynacji przeciwko zarazie. Dotąd 
przypisywano je fizykowi wrocławskiemu, jednemu z najwybitniejszych lekarzy pol
skiego Odrodzenia - Maciejowi Przybyle. Korsak udowodnił - jak się zdaje prze
konywająco - że autorem jednej, przeznaczonej „dla biednych i prostych ludzi" 
jest istotnie Przybyło, natomiast drugą „dla bogatych obywateli i radnych" napi
sał Achilles. Następnie omówił 'Przydatność leków przeciw zarazie, zalecanych w or
dynacji Achillesa. Wśród zaleceń Achillesa wydobył te, które były nowatorskie 
w skali całej medycyny epoki Renesansu. Należało do nich zalecanie chorym odżyw
czych wlewek doodbytniczych oraz sprzeciwianie się masowym ucieczkom przed 
zarazą. Ze względu na te nowatorskie elementy Autor ocenił wyżej ordynację Achil
lesa niż dziełko uznanego w tym czasie autorytetu medycznego - Macieja Miecho
wity Contra sevam pestem. Pod koniec rozdziału omówił wpływ, jaki ordynacja ta 
wywarła na późniejsze wrocławskie ordynacje przeciw zarazie. 

Aneks ,pierwszy ,stanowi wykaz wrocławskich ordynacji pi-zeciw zarazie w XVI w., 
drugi - polski przekład przywileju aptekarskiego miasta Świdnicy z 11 VIII 1905 r., 
trzeci - polski 'Przekład ordynacji Joachima Achille:sa, c-t:warty wreszcie - wykaz 
leków z ordynacji Achillesa figurujących również we współczesnych farmakopeach. 

Na zakończenie należy wspomnieć o niezwykle starannej szacie graficznej, jaką 
otrzymała omawiana monografia. Jest to zasługa przede wszystkim Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego, które wydało ją w swojej wysoko cenionej w świecie 
naukowym serii B. 

J. L.

Z. S i m e  ć e k, PRAŻSK:I!: NOVINY A ZPRA VODAJSTVI O VYOHODN1
EVROP:I!: V POLOVICI 17. STOLET! (Slovansky 'Pi'ehled, 1973, nr 4, s. 301-311). 

W końcu XVI w. Praga stała się ważnym centrum informacyjnym, z którego 
po całej ówczesnej Europie rozchodziły się informacje o aktualnych wydarzeniach, 
przede wszystkim politycznych. Odgrywała ona przy tym poważną rolę w ,przepły
wie informacji ze wschodu na zachód. W Pradze wychodziły w dużej ilości nie tylko 
gazety pisane, ale także drukowane. Szczególnie burzliwy rozwój gazet drukowanych 
daje się obserwować w latach dziewięćdziesiątych. Wychodziły one tak w języku 
niemieckim, jak i czeskim. Po upadku czeskiego powstania stanowego nastąpiła 

zdecydowana zmiana w pozycji Pragi jako centrum informacyjnego. Przestała ona 
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pełnić tę funkcję, a co więcej - sama zaczęła odczuwać głód informacji z pozosta
łych części Europy, zwłaszcza gdy chodzi o Europę wschodnią i południowo-wscho
dnią. 

W swym artykule Autor poddał analizie praskie gazety z 1659 r., drukowane naj
prawdopodobniej przez Ludmiłę Sedlcanską. Były to już tylko gazety niemieckie, 
ponieważ czeskie zaczęły się z powrotem ukazywać dopiero od lat osiemdziesiątych 
XV!'I w. Analiza ta dostarczyła Autorowi przekonywającego materiału do postawie
nfa wniosku, że w połowie XVłl w. nastąpiło w Europie wschodniej przesunięcie się 
ośrodków informacji z południowego wschodu na północ. Ku północy skierowały 
się też zainteresowania czytelników. Jeśli na ,przełomie XVI i X1Vl'1 w. w gazetach 
praskich przeważały informacje z Węgier, krajów bałkańskich i nadczarnomorskich, 
to obecnie najwięcej ich pochodziło z Europy północno-wschodniej. Zjawisko to 
Autor wiąże nie tylko z toczącymi się w tym rejonie wojnami (,,potop" szwed_zki, 
wojna polsko-rosyjska), ale z przesunięciem się w ogóle w tym kierunku centrów 
życia politycznego w Europie środkowo-wschodniej. Niemałe znaczenie miał także 
fakt, że gazety praskie drukowały w pierwszym rzędzie te wiadomości, które były 
ważne lub interesujące z punktu widzenia polityki zagranicznej Habsburgów. 

Artykuł Z. Simecka zainteresuje polskiego czytelnika nie tylko dlatego, że mówi 
o źródłach prasowych do wielu węzłowych problemów historii Polski w IJ.659 r., ale
też z uwagi na liczne wzmianki o głównych centrach informacyjnych na terenie
Rzeczypospolitej, głównie gdańskim. Autor daje wreszcie sporo informacji o roli
Wrocławia jako ważnego centrum europejskiego w zakresie służby informacyjnej.

J. L. 

R. H a j  d u k, ARKA BOŻEK, wyd. 2, poprawione uzupełnione, Katowice 1973,
ss. 226 + fotografie. 

Cytowana biografia pióra R. Hajduka ukazała się dziesięć lat po pierwszym 
wydaniu tej pozycji. Podobnie jak poprzednia, także i ta książka przeznaczona jest 
dla szerokiego kręgu czytelników. Dlatego Autor prezentuje szereg elementów tła 
historycznego, aby tym wyraźniej zaznaczyć działalność i rolę A. Bożka. Z tych też 
względów narracja jest utrzymana w pewnym stopniu w stylu, w jakim wypowia
dał się jej bohater. Autor często sięga do wypowiedzi A. Bożka, relacji osób znają
cych bohatera książki czy wreszcie anegdot krążących o tej barwnej postaci. 

Pisząc omawianą książkę Autor posłużył się szeregiem źródeł. W pierwszym 
rzędzie sięgał do wydanych pośmiertnie Pamiętników A. Bożka (wyd. w 1957 r.), 
które spotkały się wówczas ze znacznym zainteresowaniem historyków. Wykorzy
stał również wypowiedzi zawarte w stenogramach i sprawozdaniach ciał przedsta
wicielskicłi, w których występował bohater książki, raporty policji itp. Autor jest 
zafascynowany postacią, o której pisze. W niektórych wypadkach prowadzi to do 
skrajności, gdyż R. Hajduk ulega pewnym ocenom określonych zjawisk dokonanych 
przez A. Bożka w celach agitacji politycznej (np. ocena zastosowania konwencji 
genewskiej). Uwagi te odnoszą się do marginesu książki, na której lamach rysuje 
się wyraźnie postać jednego z najwybitniejszych działaczy polskich na Opolszczyźnie. 

J. P. 
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H. D. F i  s c h e  r, PARTEIE)N UND PRESSE IN DEUTSOHLAND SEIT 1945,
Bremen 1971, ss. 600, tabl. 

W 1971 r. w Niemieckiej Republice Federalnej ukazała się książka, która zain
teresuje nie tylko historyków prasy, ale i partii politycznych oraz politologów. Ma 
ona charakter wybitnie interdyscyplinarny. Treścią książki są dzieje zachodnionie
mieckiej prasy politycznej i prasy partyjnej w Niemieckiej Republice Demokratycz
nej. Równocześnie książka odzwierciedla elementy polityki mocarstw okupacyjnych 
w tak ważnej dziedzinie życia, jaką jest niewątpliwie kształtowanie opinii publicz
nej. Chronologicznie publikacja obejmuje lata 1945--'1970, geograficznie - jak za
znacwno - ,,całość terytorium· niemieckiego" ustalonego w 19�5 r. w Poczdamie, 
a źródłowo - zarówno archiwa państwowe, jak i partyjne, archiwa instytutów 
prasoznawczych, poszczególnych gazet i wydawnictw oraz archiwa prywatne (łącz
nie 28). W książce wykorzystano też relacje ustne i pisemne od ponad 170 osób, 
opublikowane dokumenty partii politycznych, zbiory dokumentów i źródeł, gazety, 
czasopisma, bibliografie, podręczniki i encyklopedie oraz opracowania. W aneksie 
opublikowano programy partyjnych organów prasowych. 

Książka składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, ogólniejsza, dotyczy 
kierunku rozwoju prasy politycznej w latach 1945-1'970, z oddzielnym uwzględnie
niem czterech stref okupacyjnych w Niemczech w latach '1945-1949, NRF i NRD. 
Część druga poświęcona jest rozwojowi prasy glównyc):i partii politycznych w NRF, 
kolejno: chadecji, socjaldemokracji, liberałów i dwóch ,partii komunistycznych, 
z uwzględnieniem również nielegalnej prasy Kommunistische Partei Deutschlands. 
Zasadnicze wnioski H. D. Fischer wyclągnął w kilku płaszczyznach: 1. prasy par
tyjnej jako następstwa publicystyki politycznej, 2. prasy partyjnej jako jednego ze 
środków społecznej komunikacji, 3. gospodarczej, 4. linii rozwojowych w stosunkach 
organizacyjnych partia polityczna-prasa, 5. relacji między prasą partyjną a opinią 
publiczną. 

L. S.

A G i e y s z t o r, ZARYS DZIEJÓW PISMA LACIŃSKIEGO, Łódź 1973, ss. 236, 
tabl. 41. 

W PWN-owskiej serii „Nauki pomocnicze historii" ukazała się następna cenna 
pozycja. Autorem jest A. Gieysztor, wybitny specjalista w dziedzinie historii spo
łeczeństwa i kultury średniowiecznej, a w szczególności średniowiecznych nauk 
pomocniczych historii. Pismo łacińskie, wykształcone w starożytnym Lacjum, stało 
się w wyniku kolejnych etapów rozwoju· pierwowzorem pisma współczesnego. Praca 
A Gieysztora jest poozerwnym podręcznikiem paleografii lacińs·kiej. Książka jest 
bezcenną pomocą dydaktyczną w procesie uniwersyteckiego nauczania średniowie
cznych nauk pomocniczych historii, a paleografii łacińskiej w szczególności. Autor 
na licznych ,przykładach pokazuje główne ogniwa rozwoju oraz regionalne odmiany 
pisma łacińskiego. Rozpoczyna swój wykład od pokazania dziejów badań nad pismem 
aż do czasów współczesnych. Nie pominął też wkładu polskich badaczy historii pisma 
łacińskiego, zaczynając od J. Przybylskiego (l 7'88), a skończywszy na W. Semkowiczu. 

W zarysie historii rozwoju pisma łacińskiego wybiega Gieysztor daleko przed po
czątki tego pisma. Genezę pisma wywodzi od obrazków - piktogramów, poprzez 
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frazogramy i piktogramy - sygnały. Przedstawia udział Majów i Azteków w pro

cesie rozwoju pisma. Omawia różne systemy azjatyclrte, zwłaszcza pismo chińskie, 

pismo sumeryjskie i klinowe, pismo semickie i fenickie i w ten sposób poprzez 

pismo greckie dochodzi do pocztąków kształtowania się alfabetu łacińskiego. W ko

lejnych rozdziałach i podrozdziałach Autor omawia odmiany pisma łacińskiego wy

stępujące na terytorium Imperium Rzymskiego począwszy od najdawniejszych, je

szcze epigraficznych jego przekazów. 

Rozbicie Imperium Rzymskiego i wpływy 'kulturalne ludów germańskich spo

wodowały wytworzenie się na gruzach tego Imperium kilku odmian pisma, zwanych 

dawniej pismami szczepowymi. Gieysztor mówi o graficznych regionalizmach sukce

sji rzymskiej. Omawia pismo Gotów, Franków i Merowingów, pismo z Wysp Bry

tyjskich i pisma wytworzone w kancelariach papieskich. Kolejny rozdział Autor 

poświęca dziejom pisma średniowiecznej Europy. Dzieje te charakteryzują się wspól

notą graficzną przedromańską, romańską i gotycką. Początek tego okresu stanowią 

reformy karolińskie. Narodziny pisma humanistycznego stanowią początek okresu 

nowożytnego w historii ,pisma, dkresu, który trwa do dziś. 

Praca zawiera indeks nazw osobowych i geograficznych, indeks ważniejszych 

terminów i pojęć oraz 41 tablic wzorów pism od pisma epigraficznego do pisma 

z drugiej polowy XIX w. 

B. T. 

J. A. Szw a gr z y k, PIENIĄDZ NA ZIEMIACH POLSKICH X-XX W., Wroc
ław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, ss. 360, tabl. 141. 

Ta bardzo duża i budząca szacunek praca J. A. Szwagrzyka, kierownika Działu 

Numizmatycznego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pokazuje mo

nety i banknoty, które kursowały i kursują ,na ziemiach polskich od Mieszka I aż 

po czasy prawie współczesne. Praca składa się z trzech zasadniczych części: 1. Z czę

ści tekstowej, przedstawiającej w sposób opisowy historię pieniądza na ziemiach pol

skich. Historię tę ,podzielił Autor tradycyjnie na 4 okresy: a) denarowy, b) groszowy, 

c) talara i dukata, d) pieniądza papierowego i metalowego. Autor słusznie zrezygno

wał z dalszego dzielenia tych okresów na podokresy.

2. Każdy z opisanych okresów zakończony jest ciekawą tabelą mówiącą o sile

nabywczej' monety kursującej w Polsce w danym czasie oraz bardzo syntetycznie 

opracowaną tabelą emisji monet w danym okresie. Tabela podaje dla każdej monety 

jej nazwę, lokalizację mennicy i czas edycji monety, opis monety w awersie i w re

wersie oraz jej wagę. W uwagach zamieszczono wiadomości o zachowaniu monety 

do naszych czasów. 

3. Książkę zamyka ,141 tablic z reprodukcjami monet i banknotów omówionych

w pracy. 

Praca porządkuje naszą wiedzę o polskich zagadnieniach monetarnych, jest bar

dzo potrzebna i cenna mimo kilku potknięć merytorycznych, nieuniknionych przy tak 

olbrzymim materiale. 

B. T. 
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ALPHONS LHOTSKY. AUFSATZE UND VORTRAGE, ausgewahlt und hrsg, 
von H. Wagner und H. Koller, I. Europaisches Mittelalter. Das Land Osterreich, 
H. Das Haus Habsburg, Miinchen 1970-1971, ss. 388 + 346.

Sygnalizowaną tu edycję zaplanowano jako 4-tomową, przy czym zawartość po
zostałych tomów zapowiedziano następująco: III. Historiographie. Quellenkunde. 
Wissenschaftsgeschichte, IV. Die Haupt- und Residenzstadt Wien. Der osterreichische 
Mensch (tom ten pomieści też· wykaz spuścizny, bibliografię publikacji i indeks do 
t. I-IV). Otrzymamy w ten sposób bogaty zbiór wielce rozproszonych dotąd mniej
szych prac zmarłego w 1968 r. wybitnego austriackiego badacza dziejów kultural
nych i politycznych, wydawcy źródeł, zasłużonego też dla muzealnictwa. Szkoda, że
wartościowych materiałów pomocniczych nie dopełniono biografią Lhotsky'ego.

Do zbioru zakwalifikowano według wyłożonych we wstępie kryteriów 60 pozycji: 
ważniejsze artykuły, nie publikowane w większości dotąd wykłady i referaty oraz 
dwie trudno dostępne, a ważne publikacje zwarte (Ostarrichi, 1947 - o pierwszych 
śladach nazwy „Osterreich" w dokumencie Ottona III; Aeneas SiZvius und Osterreich, 
1966). Prace opublikowane w t. I i II powstały w latach 1933-1966. Zgrupowano je 
w trzy uwidocznione w tytułach tomów działy tematyczne, co nie jest, niestety, dla 
czytelnika ułatwieniem z powodu niejednoznacznych kryteriów l)Odzialu. W dziale 
pierwszym przeważają inedita. Są to 4 pozycje poświęcone Ottonowi z Freisingu, 
jego poglądom, dziełom i ich recepcji, wykład o czternastowiecznym kronikarzu 
.Janie z Victringu oraz referat Dantes Staatslehre und Geschichtsbetrachtung. Po
nadto mamy tu wyniki badań nad początkami wiedeńskiej biblioteki dworskiej oraz 
szkic przedstawiający Europę około 1400 r. 

Kilkanaście drobnych pozycji działu drugiego koncentruje się wokół dziejów 
austriackiego życia umysłowego, sztuki i ideologii politycznej w ciągu X-XX w., 
głównie jednak późnego średniowiecza. Zwracają tu uwagę publikowane po raz pier
wszy Epilegomena zu den osterreichischen Freiheitsbriefen i zarys austriackiej „my
śli państwowej". Was heisst „Haus bsterreich?" jest wykładem jednej z głównych 
idei Lhotsky'ego, dla którego specyficznie pojęty „dom austriacki" jest decydującym 
czynnikiem dziejów Europy. 

W dziale trzecim zebrano plon badań Lhotsky'ego nad dynastią Habsburgów 
i poszczególnymi jej przedstawicielami z XIII-XIX w. Zdecydowanie przeważają tu 
sprawy Fryderyka III, Maksymiliana I i Karola V, co odbija szczególne zaintere
sowanie Autora tą epoką. Najobszerniejsze i przynoszące ciekawe, wciąż aktualne 
wyniki są: opracowanie podań i teorii na temat pochodzenia Habsburgów, mała 
monografia Kaiser Friedrich III. Sein Leben und seine Personlichkeit oraz AEIOV. 
Die „Devise" Kaiser Friedrich III. und sein Notizbuch. Wśród trzech ineditów naj
wartościowsze jest Bauwerke und Sammlungen Kaiser Friedrichs III. und seines 
Sohnes Maximilian. 

Czekamy na dalszy ciąg edycji. Ułatwi ona dotarcie cennego, mimo dyskusyjności 
wielu koncepcji i ustaleń, dorobku Lhotsky'ego do warsztatów historyków, zwła
szcza poza Austrią. 

R. Glad.

PROBLEME DER GESCHICHTSMETHODOLOGIE, horsg. von Ernst Engelberg, 
Berlin 1972, ss. 355. 

N a książkę składa się 13 pozycji, których autorami są historycy z pracowni me
todologii i historii· historiografii akademickiego Instytutu Historii (pracownią tą 
kieruje redaktor tomu; tu też powstała większość prac), z Instytutu Nauk Spolecz-

10 - Sobótka 1/74 
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nych przy KC SED oraz z wyższych uczelni NRD. Ambicją kolektywu autorskiego 
jest przedstawienie nie tyl'ko sumującego przeglądu dotychczasowych dyskusji, lecz 
także twórczego wkładu w rozwój marksistowsko-leninowskiej metodologii historii 
połączonego z próbą określenia perspektyw badawczych. Rozważania koncentrują 
się wokół trzech głównych wątków: 1. problematyki teoretyczno-ideologicznej pro
cesu poznania historycznego, 2. aktualnych zagadnień metodologicznych i nowych' 
�etod badań, 3. tradycji i dzisiejszych tendencji rozwojowych historiografii, zwła
szcza NRD i NRF. ·wiele z prac, których tematykę sygnalizujemy niżej, godnych 
jest szerszego omówienia. 

E. Engelberg pisze o teorii i metodzie w historiografii, konfrontując ujęcie
marksistowsko-leninowskie z 'burżuazyjnym historyzmem i pozytywizmem oraz for
mułując podstawowe dziś zadania metodologii marksistowskiej. W. Ki.ittler i G. Lozek 
poświęcają obszerne studium marksistowskiemu historyzmowi i analizie rozwoju 
społecznego. Akcentują tu konieczność traktowania centralnej dla tego !1istoryzmu 
kategorii �ormacji społeczno-ekonomicznej jako dialektycznej całości faktów histo.., 

rycznych, struktury i rozwoju; polemizują też z ujęciami historiografii burżuazyjnej 
(np. Strukturgeschichte) w sprawie definicji faktu historycznego, obiektywnego cha
rakteru formacji, roli metody strukturalnej itd. 

Uwagi H. P. Jaecka o pojęciu i niektórych zadaniach marksistowskiej metodolo
gii historii zawierają m. in. interesujące wywody o dialektyce stosunku między po-

. siadaną już wiedzą o rozwoju htstorycznym a koniecznością dalszego poznania. 
G. Brendler pisze o roli partyjności w procesie poznawczym u historyka. Kolejna
pozycja E. Engelberga dotyczy metodologicznych problemów periodyzacji. H. Meier
dzieli się doświadczeniami ze stosowania pewnych metod socjologicznych przy bada
niu socjalistycznej świadomości historycznej. R. Barthel analizuje metodologię sto
sowaną przez Lenina przy badaniu charakteru i sprzeczności imperializmu.

Zagadnienia informatyki i metod matematycznych w pracy historyka są przed
miotem artykułów P. Wicka i B. Brachmanna. Z kolei H. Zwahr traktuje o struktu
rze niemieckiej klasy robotniczej jako przedmiocie badań historycznych. W ostatnich 
trzech ,pozycjach zaprezentowano spojrzenie na sytuację w historiografii drugiego 
państwa niemieckiego. R. Hub ocenia mianowicie koncepcje i metody widoczne 
w NRF-owskich podręcznikach. K. H. Noack ukazuje tradycje, z jakich wywodzi 
się zachodnioniemiecka „historia społeczna" (zwłaszcza wpływy G. Schmollera). 
H. Schleier zaś w najobszerniejszym studium zbioru zajmuje się dominującymi w hi
storiografii NRF postawami metodologiczno-ideologicznymi.

U wszystkich Autorów widoczne jest akcentowanie aspektu ideologicznego oma
wianych zagadnień. Polemice z burżuazyjnymi postawami ideologiczno-metodolo
gicznymi (zwłaszcza socjologizującym strukturalizmem i idealistycznym history
zmem) nadaje waloru aktualności nawiązanie do dorobku ostatnich zjazdów histo
ryków NRF oraz XIII Międzynarodowego Kongresu Historycznego (114oskwa 1970 r.). 
W sumie wydanie zbioru można traktować jako ważny moment w rozwoju niemie
ckiej refleksji metodologicznej. 

R. Glad.

ROCZNIK WROCŁAWSKI, t. XV/XVI �1971/1972), Wrocław 1973, ss. 256, tabl. 

Treść kolejnego, podwójnego tomu „Rocznika Wrocławskiego" - wydawnictwa 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia - jest odzwierciedleniem koncepcji wydawni
czej Kolegium Redakcyjnego, zorientowanej tak na „penetrowanie dziejów", jak 
i na „dokumentowanie bieżących zjawisk społeczno-gospodarczych, politycznych, kul-
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turalnych i naukowych w życiu miasta i regionu". Szersze potraktowanie w tomie 
najnowszej historii warunkowane było nie tylko uroczystościami 30-lecia PPR, ale 
i chęcią podtrzymywania nowych tradycji dolnośląskich. 

Wydawnictwo otwiera artykuł A. Kowalik poświęcony rozwojowi dolnośląskiej 
organizacj"i PPR w latach 1945-1948, składowi socjalnemu jej członków i charakte
rystyce pracy aktywu i aparatu partyjnego. Uzupełnieniem tej publikacji jest -
dokonany przez tę samą Autorkę - Wybór p1·orokol6w Polskiej Partii Robotniczej 
Dolny Sląsk 1945, pokazujący, ,,jak w praktyce powstawały i kształtowały się tere
nowe organizacje PPR i w jaki sposób kierowała ona życiem politycznym i spo
łeczno-gospodarczym', jak wnikała ona w istotne problemy środowiska, w którym 
rozwijała swoją działalność". Nie zbadana do tej pory organizacja i działalność dol
nośląskich Grup Operacyjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Minister
stwa Przemysłu w okresie kwietnia-września 1945 r. jest przedmiotem publikacji 
S. Jankowskiego. Końcowego okresu 1I wojny światowej we Wrocławiu dotyczy
opublikowana i opatrzona komentarzem S. Okęckiego relacja i dziennik Laszló
Szallasiego, poświęcone węgierskim saperom w oblężonym mieście. W wydawnictwie
znalazły również wyraz problemy prasoznawcze. Poświęcił im swój artykuł J. Albin,
pisząc na temat historii prasy dolnośląskiej w latach 1945-1948. Historyków ruchów
ideowo-politycznych zainteresuje z pewnością publikacja J. Matejuka, ,poświęcona
przemianom ideowym w dolnośląskim ruchu młodzieżowym w latach 19,55-1956.
Piętnastoletnią działalność wydawniczą Towarzystwa Miłośników Wrocławia omówił
B. W. Januszewski. Ponadto w wydawnictwie znalazła też miejsce problematyka
ochrony zabytków w staromiejskim ośrodku Wrocławia, poruszona przez E. Mala
chowicza, oraz paezji wrocławskiej, o czym pisze M. Orski. Wydawnictwo zamyka
dział recenzji i wybór z kroniki życia kulturalnego miasta Wrocławia za 19'70 r.
Do tomu wydawnictwo dołączyło bezpłatny dodatek pt. Bibliografia zawartości „Rocz
nika Wrocławskiego" za la.ta 1957-1971/1972, opracowana ,przez K. Krasuckiego.
Całość jest pięknie wydana i opatrzona 24 ilustracjami.

L. S. 

,,POKOLENIA", R. XI, '1.973, nr 1, 2, 3. 

„Pokolenia" - kwartalnik poświęcony historii ruchu młodzieżowego przynosi 
w najnowszych numerach szereg materiałów, które mogą zainteresować badacza naj
nowszej historii Sląska. Znajdujemy w nich wspomnienia A. Larka (Wspomnienia
z ZWM i ZMP, nr 11, s. 83-95), aktywisty ZWM i ZMP w pow. ząbkowickim z lat 
1947-1948, i T. Grzezły (Kar-bki z wroclwwskiego kalendarza, nr 3, s. 95-105),. 
pierwszego przewodniczącego Zarządu Miejs�iego 'ZlWM we Wrocławiu i organizatora 
Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Wrocławia. Artykuł M. Pionka (Walka 
harcerzy Sląska i Zagłębia z faszyzmem, nr 2, s. 86-114) omawia działalność har
cerską na Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie II wojny światowej. Autor 
wykorzystał przede wszystkim relacje byłych harcerzy oraz publikowane wspomnie
nia. Artykuł omawia przygotowania Chorągwi Sląskiej ZHP do wojny, udział har
cerzy w obronie Sląska, działalność 'konspiracyjnego ZHP i Szarych Szeregów, 
a także uczestnictwo harcerzy w niektórych organizacjach politycznych i wojsko
wych działających na Sląsku i w Zagłębiu. Cz. Kozłowski (Umocnienie się wpływów 
Związku W alki Mtodych na. ziemiach zachodnich i północnych województw w la

tach 1947-1948, nr 3; s. 52-77) w swoim artykule wykorzystał akta ZWM z Cen
tralnego Archiwum KC PZPR· i Archiwum· ZG �S, a także kilka prac magister-
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skich powstałych w WSNS. Na podstawie tych materiałów Autor przedstawia roz
wój organizacyjny i relacjonuje przebieg wyborów i konferencji ZWM w •1947 r. i na 
początku 1948 r. w województwach zachodnich. 

Najciekawszy jest artykuł E. Szafrańskiego (Powstanie i rozwój Organizacji 

Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego na Ziemiach Odzyskanych w la

tach 1945-1948, nr 2, s. 115--'J.30). Powstał on na· podstawie materiałów organiza
cji młodzieżowych i partii politycznych znajdujących ·się w archiwach Komitetów 
Wojewódzkich PZPR, prasy OM TUR i szerokiej literatury. Autor postawił sobie 
za zadanie omówienie powstania i rozwoju liczebnego OM TUR w poszczególnych 
województwach oraz znalezienie źródeł zróżnicowania tego rozwoju. Artykuł porusza 
również szereg problemów politycznych, jak stosunek między OM TUR a PPS czy 
przechodzenie członków OM TUR do ZWM, które to zjawisko wystąpiło dość wy
raźnie w woj. wrocławskim. 

A. M.

,,WROCŁAWSKIE STUD'l:A TEOLOGIC:mIB - COLLOQUIUM SALUTIS", t. III, 
1971, SS. 302 + 2 nlb. 

Na część historyczną omawianego tomu składają się cztery artykuły. W pier
wszym, zatytułowanym W sprawie „Zywotów biskupów wroclaws�ich" Józefa Lompy 
(s. 73-80), W. Urban na podstawie literatury przedmiotu i nie wyzyskanych dotąd 
materiałów archiwalnych zajął się problemem przyczyn, dla których Lompa opra
cował te żywoty, udowadniając, że leżały one w chęci zdobycia funduszów na od
budowę spalonego w 1854 r. kościoła w Smogorzewie. I choć praca Lompy nigdy 
nie została wydana drukiem, spełniała swój cel, gdyż dzięki niej Lompa zdobył 
potrzebne mu pieniądze. Autor nie porusza natomiast" zupełnie zagadnienia wartości 
naukowej Zywotów ... , nie poddaje ich krytycznej analizie. 

W artykule pt. Stosunki dyplomatyczne Wrocławia ze Stolicą Apostolską w la

tach 1464-1465 (s. 81-102) J. Drabina zajął się wielokrotnie już w literaturze nau
kowej poruszanym, ale do końca nie opracowanym problemem, który nakreślił w ty
tule. Sporo miejsca ·poświęcił przy tym przyczynom ożywienia stosunków dyploma
tycznych Wrocławia z kurią rzymską w interesującym go okresie. Widzi je przede 
wszystkim w tym, że czynnie zaangażowany w walkę ze swoim husyckim władcą 
Jerzym z Podiebradów Wrocław musiał szukać oparcia poza granicami Królestwa 
Czeskiego. A ponieważ państwa ościenne z Polską na czele nie zdradzały ochoty 
przyjścia mu z pomocą, oczekiwał jej od kurii rzymskiej, żywo zainteresowanej 
w podsycaniu nastrojów opozycyjnych w Czechach. Następnie Autor omówił do
kładnie misję posła wrocławskiego do Rzymu, kanonika Fabiana Hanki, a potem też 
Mikołaja z Gliwic. Celem tej misji było uzyskanie zgody ówczesnego papieża Piu
sa II na mianowanie legatem papieskim we . Wrocławiu jakiegoś kardynała oraz 
spowodowanie wydania na Jerzego bulli ekskomunikacyjnej. Mimo poparcia, jakiego 
udzielali Hance bliscy papieżowi kardynałowie Franciszek Piccolomini i Mikołaj 
z Kuzy oraz osobisty sekretarz Piusa II - Grzegorz Piccolomini, postulaty· wrocła
wian napotykały poważne trudności w kurii rzymskiej. Jedynym sukcesem było 
wszczęcie na polecenie papieża .procesu przeciwko Jerzemu. Sytuacja znacznie się 
pogoryszyła, gdy w sierpniu '1464 r. zmarł najpierw Mikołaj z Kuzy, a następnie 
Pius II. Jego następca, ·Paweł II,. otoczył się nowymi ludźmi, do których Hanko nie 
miał począt�owo dostępu. Nowy papież zawiesił proces przeciw królowi czeskiemu. 
Poseł wrocławski pokonał jednak wszystkie trudności. Potrafił :znaleźć dojście do 
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bezpośredniego otoczenia papieskiego i samego papieża, a gdy sytuacja polityczna 
w Europie ułożyła się po myśli papiestwa, doczekał się rzucenia klątwy na Jerzego. 
Nie udało mu się tylko nakłonić papieża do mianowania legatem we Wrocławiu 
jakiegoś kardynała. Został nim bowiem biskup lewantyński Rudolf von Rildesheim. 

Artykuł G. Cwięczka pt. Kapituła WToclawska za rządów biskupa królewicza 

Karola Ferdynanda (1625-1655) (s. 103-121) poświęcony jest omówieniu wszystkich 
zmian personalnych, jakie dokonały się w kapitule wrocławskiej w okresie rządów 
biskupich Karola Ferdynanda, nie najlepszych stosunków między kapitułą a bisku
pem bądź wyznaczonymi na okres jego nieobecności na $ląsku lub wcześniej, w cza
sie jego małoletności, administratorami oraz podejmowanych wówczas prób wyjęcia 
biskupa wrocławskiego spod zwierzchnictwa metropolii gnieźnieńskiej. Sporo miejsca 
poświęca Autor tym kanonikom, którzy za Karola Ferdynanda odgrywali w kapitule 
poważniejszą rolę (Sebastian Rostock, Jan Franciszek Welczek, Gothard Schaff
:gotsch i Mateusz ·Jagodowicz). Niewątpliwym mankamentem omawianego artykułu 
jest pominięcie szeregu ważnych dla poruszonego zagadnienia archiwaliów krajo
wych oraz niemałej części literatury przedmiotu. 

Wreszcie w ostatnim artykule J. Dębski zajął się ufundowanym przez biskupa 
Andrzeja Jerina w 159'1 r. ołtarzem głównym katedry wrocławskiej (Ołtarz główny 

architektury wrodawskiej 1591-1945, s. 123-'136). Omówił jego dzieje, dokonał re
konstrukcji pierwotnego stanu ołtarza oraz charakterystyki technologii malarskiej, 
.analizy treści ołtarza, jego stylu ·i w końcu charakterystyki obrazów ołtarzowych 
na tle malarstwa śląskiego przełomu XVI i XVII w: 

J. L .

•




