
R E C E N z J E 

B. Z i e n t a r a, HENRYK BRODATY I JEGO CZASY, Warszawa 1975, ss. 422
+ 1 nlb + ilustr.

Zawodowy historyk coraz częściej odgradza się od czytelnika barierą herme
tycznego języka lub uprawianiem tematyki naukowo ważnej i niezbędnej, lecz 
dla przeciętnego inteligenta mało atrakcyjnej. Taki stan rzeczy przyczynia się do 
dalszego pogłębienia rozdziału między aktualnym stanem nauki a świadomością 
historyczną spółeczeństwa i kształtowania tej ostatniej przez niezbyt kompetent
nych popularyzatorów powielających uproszczone schematy i mity. Wszystko to 
nie sprzyja upowszechnieniu myślenia historycznego - niezbędnego czynnika 
dalszego rozwoju społecznego. Istniejący stan rzeczy może zmienić, zdaniem Be
nedykta Zientary, uniknięcie zbędnego pośrednictwa przypadkowego popularyza
tora i podjęcie atrakcyjnej problematyki, a za taką przeciętny czytelnik uważa 
biografie słynnych ludzi. Popularność tego rodzaju prac naukowych wynika przede 
wszystkim z faktu, że znakomita większość ludzi skłonna jest w dalszym ciągu 
traktować historię jako „nauczycielkę życia", a właśnie biografie dostarczają, lub 
raczej dostarczać powinny, odpowiedzi na pytanie o wpływ jednostki na dzieje. 
Pytanie to jest zarazem pytaniem o granice wolnej woli i sens życia każdego 
człowieka. Czytelnik oczekuje, że historyk nauczy go, jak z wielu możliwych wy
bierać rozwiązanie optymalne. 

B. Zientara uważa też, że biografistyka stanowi szansę ponownego zintegro
wania badań historycznych rozbitych obecnie na wiele specjalności. Przekonanie 
to opiera autor 1-lenryka Brodatego na powszechnie znanej tezie, iż każda indy
widualność historyczna stanowi wytwór swojej epoki i nie sposób zrozumieć ani 
ocenić jej roli bez przedstawienia całości dziejów politycznych, społecznych i kul
turalnych. ,,Na takim potężnie zarysowanym tle czyny jednostki zostają sprowa
dzone do właściwych rozmiarów, a motywy ich i granice możliwości wynikają 
wyraźnie z dostarczonego czytelnikowi materiału o warunkach społecznych dzia
łania »bohatera«" - pisze Zientara (s. 6), uzasadniając, czemu przyjął dla swojej 
książki wzór proponowany swego czasu przez Stanisława Smolkę. Możliwe, że 
nie tylko ubiegłowieczny przykład Smolki zachęcił Zientarę do napisania dzieła 
łączącego w sobie piękno języka z walorami naukowymi, zabieg taki stosuje od 
lat z niezmiennym powodzeniem Aleksander Krawczuk - autor wielu biografii 
wybitnych postaci świata antycznego. 

Konstrukcja książki Zientary jest konsekwentnie podporządkowana teoretycz
nemu założeniu, że czyny jednostki zrozumiałe są dopiero na szerokim tle, które 
Autor przedstawia metodą kolejnych przybliżeń. Punkt wyjścia stanowi syntetycz
ny obraz „optymistycznej" Europy i jej niepokojów w XIII w. (s. 13-20). Wydaje 
się to w pełni uzasadnione, świat łaciński bowiem stanowił wówczas zwartą całość 
i wydarzenia w jednym kraju wydatnie wpływały na sytuację w innych. Nie bez 
znaczenia była też silna wtedy pozycja papieży, autorytetu uznawanego, przynaj
mniej teoretycznie, za najwyższy w chrześcijaństwie zachodnim. 
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Nakreślony obraz wydaje się jednak przesadzony w wielu miejscach. Dla 
przykładu wspomnę tylko twierdzenie Autora, jakoby na przełomie XII i XIII w. 
kościół „wywalczył sobie wszędzie wolność swych majątków od ciężarów na rzecz 
państwa, zwolnienia od ceł, autonomię sądową" (s. 17). Słowom tym przeczy choćby 
sytuacja kościoła śląskiego do końca XlII w., walczącego dopiero o uwolnienie 
się spod zwierzchnictwa państwa 1. 

Również nie jest wolny od nie umotywowanych sądów następny rozdział po
święcony prezentacji zewnętrznych czynników politycznych wpływających na dzieje 
Sląska (.,W środku Europy", s. 21-52). Należy do nich np. twierdzenie o likwidacji 
drużyny przez osadzenie jej członków na ziemi (s. 46), które według mnie nie ma 
potwierdzenia źródłowego 2. Jedną z cech charakterystycznych Europy środkowej 
stanowiło, zdaniem Zientary, ,,stałe ograniczanie władzy książęcej lub królewskiej 
przez grupę możnych" (s. 46), z czego wnosić należałoby, że im dalej wstecz, tym 
władza monarsza bliższa była absolutyzmowi. Twierdzenie takie jest według mnie 
nie do przyjęcia, państwo feudalne bowiem wyrosło z ustroju demokracji wojsko
wej przez wyodrębnienie się możnowładców, wśród których monarcha był tylke> 
pierwszym z równych, a jego władzę ograniczało prawo oporu J. Absolutyzm sta
nowił uwieńczenie rozwoju monarchii, a nie jej punkt wyjścia. Sposób przedsta
wienia przez Zientarę zagadnień drużyny wczesnofeudalnej czy charakteru władzy 
monarszej wzbudza nieufność co 'do bezstronności Autora, który w obu omawia
nych wypadkach ani jednym słowem nie mówi czytelnikowi o istnieniu poglądów 
przeczących jego wywodom. 

Rozdział pierwszy zawiera wielką ilość faktów z politycznych dziejów Niemiec: 
czy Węgier, których związek z działalnością tytułowej postaci nie jest widoczny, 
toteż dla czytelnika nie będącego zawodowym historykiem nie zawsze może być. 
w pełni zrozumiały. Podobnie rozdział „Gąsawa i pierwsze walki Henryka o Kra
ków" (s. 232-248) jest przeładowany szczegółami. 

Znaczna część książki poświęcona jest sprawom gospodarczym (,,Polska u pro
gu XIII wieku", s. 53-80; ,,Ojcowskie dziedzictwo: Śląsk wyłaniający się z pusz
czy", s. 105-116; ,,Gospodarskie początki", s. 117-127; ,,Wielki plan", s. 128-139; 
,,Melioratio terrae: motory i hamulce", s. 163-181; ,,Kościół i społeczeństwe> 
śląskie wobec kolonizacji", s. 182-194; ,,Henryk a możnowładztwo śląskie. 
Nowy kompromis z biskupem i sukcesy polityki osadniczej", s. 249-258), nie
zwykle ważnym dla omawianego okresu. Wydaje się jednak, że przy biografii. 
można by ograniczyć się do przedstawienia najistotniejszych czynników ekonomicz
nych bezpośrednio determinujących postępowanie tytułowego bohatera. Trudno też. 
czytelnikowi zorientować się, czy różnice w poziomie gospodarki między Śląskiem • 
a i.nnymi dzielnicami były znaczne, czy też nie, i czy pozostali książęta przykładali. 
równie wielką wagę do spraw ekonomicznych. Autor nie daje niezbędnych punk--
tów odniesienia do określenia .zasług Henryka Brodatego na tym właśnie polu. 

Ojciec Henryka, Bolesław Wysoki, zdaniem Zientary, nie tylko „docenił zna-· 
czenie polityki gospodarczej dla rozwoju kraju, ale przywiózł gotowe recepty na 
jego wzrost ekonomiczny" (s. 108). Nauczycielami Bolesława mieli być Wettynowie 
i arcybiskup Wichman, a receptami: górnictwo szlachetnych kruszców i sprowadza-
nie osadników. Przypisywanie książętom śląskim roli pionierów gospodarki wydaje 
się pewną przesadą, co pośrednio przyznaje sam Zientara wspominając, zresztą bez 
podania bliższych szczegółów, o rozwoju kolonizacji w innych dzielnicach Polski 

1 T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Sląsku do końca. 

w. XIV, Warszawa 1953, s. 138.
t Sceptycznie na ten temat wypowiedział się już M. S c  z a n i e  c k  i, Nadanicr

ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XI!l wieku, Poznań 1938, s. 67. 
J J. A d  a m  u s, O monarchii Gallowej, Warszawa 1952, s. 82. 
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{s. 111). Zmiany ekonomiczne nie były wynikiem monarszych planów, ale proce
sów obiektywnych, wynikających z towarowego charakteru ówczesnej gospodarki. 
Zientara słusznie pisze, że ,,Polski XII wieku nie można rozpatrywać w kategoriach 

gospodarki naturalnej" (s. 60), zdaje się jednak nie wyciągać z tego spostrzeżenia 
należnych wniosków. Niesłusznie też skłonny jest traktować niekruszcowe płacidła 

jako przejaw zacofania, ważna jest bowiem sama idea, natomiast materiał, z ja
kiego wykonany jest pieniądz, stanowi drugorzędny szczegół. Jeśli istniała gospo
darka towarowo-pieniężna·, musieli istnieć ludzie dysponujący kapitałem, byli nimi 
możnowładcy, fundatorzy licznych budowli sakralnych, będących wymownym świa
dectwem posiadania wielkich środków pieniężnych. Związek możnych z handlem 

nie jest obcy autorowi Henryka Brodatego (s. 62-63). Zientara, zwolennik poglądu 
o monopolu handlowym panującego, i w tym wypadku nie powiadamia czytel
nika, że jest to tylko hipoteza i równie dobrze, a może i lepiej udokumentowany
jest sąd przeczący istnieniu regale targowego 4• Możnowładztwo, uczestniczące
żywo w wymianie towarowej i interesujące się górnictwem i hutnictwem, dążyło
też do kolonizacji obszarów leśnych. Dowodzą tego zainteresowania nazwy rycer
skich siedzib na Sląsku, takie jak Pogorzela czy Pożarzysko, świadczące o nie
dawnym zasiedleniu terenów leśnych, a także fakt, że wielka własność rozwijała
się kosztem przygranicznej puszczy 5• Żyjący w początkach XIII w. Jan Sybocic,
kasztelan opolski Zbrosław czy należący do następnego pokolenia Mroczko z Po
gorzeli byli kolonizatorami w wielkim stylu 6

• Oprócz osad rolniczych zakładali
też takie, które miały charakter miejski, jak należąca do Zbrosława Ścinawa,
Strzegom Pawła Imbramowica lub Grodków Mroczka 7• Jeśli jeszcze Zbrosław
korzystał zapewne z usług fachowego zasadźcy Colina s, to już brata jego zięcia,
Wierżbiętę, można bez przesady nazwać (za Piekosińskim) jednym z pierwszych
polskich „inżynierów", do którego to miana w pełni upoważniają takie dokonania,
jak budowa murów zamku opolskiego, portu rzecznego na Wiśle czy moderni
zacja salin bocheńskich 9

• Nie była więc ówczesna elita feudalna tylko konsu
mentem towarów luksusowych, ale głównie organizatorem życia gospodarczego
kraju. Wobec wyraźnego świadectwa źródeł sceptycyzm Zientary co do udziału
śląskich możnowładców w akcji zagospodarowywania nowych ziem i przypisywa
nie im w najlepszym wypadku założenia niewielkich osad (s. 190), kiedy w rzeczy
wistości zakładali miasta, wydaje się nieuzasadniony. Śladem działalności osadni
czej możnowładztwa jest przynajmniej część nazw patronimicznych, nie można
ich zatem bez wyjątku wywodzić z najdawniejszych czasów, jak czyni to Zien
tara (s. 56) 10•

4 K. M a  1 e c z y ń  s k i, Najstarsze targi w Polsce, Lwów 1926, s. 71.
5 S c  z a n i e  c k  i, op. cit., s. 92-97.
6 Do działalności Jana Sybocica zob. W. K o r t  a, Rozwój wielkiej ·własności 

feudalnej na Sląsku do poł. XIII wieku, Wrocław 1964, s. 34-35 i 170, gdzie też 
o Mroczku, o którym szerzej A. R u t k o w s  k a  - P ł a c h c i  ń s k a, Strzelin, Sci
nawa i Grodków: nieudane możnowładcze założenia targowe w XIII wieku (Studia
i dziejów osadnictwa, t. III, 1965, s. 59-65); tamże o Zbrosławie, s. 51-59.

7 W. D z  i e  w u 1 s k i, Problem genezy miasta Strzegomia (Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej, R. IV, 1956, s. 251). Do Ścinawy i Grodkowa zob. Ru t k o w
s k a - P ł a  c h c i  ń s k a, op. cit., s. 51-65.

8 R u  t k o  w s k a  - P ł a c h c i  ń s k a, op. cit., s. 53, nie wyklucza takiej możli
wości. 

9 F. P i e  k o s  ińs ki, Rycerstwo polskie wieków §rednich, t. III, Kraków 1901,

s. 71.
1
° Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań 1949, s. 331, gdzie o wsi 

.Jaksice. 
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Ze sprawą osadnictwa łączy się akcja nadawania ziemi przez Bolesława Wy
sokiego, o której wspominają źródła 11. Zdaje się ona wskazywać, że książę nie 
dysponował środkami wystarczającymi do zapewnienia sobie wyłączności w tej 
dziedzinie. Powracającemu po latach z wygnania trudno było o szybkie zgroma
dzenie poważniejszych bogactw. Główny atut, jakim mógł dysponować w chwili 
objęcia Sląska, to prawo do nie zasiedlonych ziem. W tej sytuacji nasuwa się 
pytanie, czy przynajmniej część uczynionych przez niego „darowizn" nie była 
w istocie sprzedażą, wiadomo bowiem, że wiele rzekomych książęcych „nadań" 
było w rzeczywistości zakamuflowanym aktem sprzedaży 12• Srodki pochodzące 
z owych transakcji szybciej mogły zabezpieczyć niepewny tron Bolesława niż 
widniejące dopiero w dalekiej perspektywie dochody z górnictwa, do których 
tak wielkie znaczenie zdaje się przywiązywać Autor (s. 115-116). W 1220 r. gór
ników miało być już tak wielu, że byli w stanie pokonać rycerstwo księcia (s. 194). 
Zientara idzie tu za hipotezą Maleczyńskiego, ale nie dodaje, że sprzeciwił się jej 
i zgromadził szereg ważkich argumentów na rzecz umiejscowienia wspomnianych 
wypadków. w posiadłościach biskupich inny uczony, W. Dziewulski 13. Nie jedyny 
to wypadek pomijania przez B. Zientarę poglądów przeczących jego tezom. 

Rewizji wymaga jego teza o absolutnym niemal charakterze władzy Henryka 
Brodatego. Opiera się ona na przekazie Księgi henrykowskiej (zwanej przez autora 
kroniką) mówiącym o ograniczeniu praw Slązaków przez monarsze „chcę" lub 
„nie chcę" 14. Wydaje się wątpliwe, by syn księcia z trudem utrzymującego władzę 
mógł nie liczyć się ze zdaniem feudalnej elity. Książęcej samowoli prze.czy ta 
sama Księga henrykowska donosząc, jak to ojciec i stryj Piotra z Piotrowic nie
wiele sobie robili z postanowie11 Brodatego 15• Wątpliwe też, by Henryk był, jak 
przyjmuje Zientara, monarchą absolutnym na Sląsku, a „konstytucyjnym" w Mało
polsce (s. 250). Nie ma bowiem według mnie zasadniczych różnic między możno
władztwem tych dzielnic. W wielu wypadkach byli to ci sami ludzie, np. Ilik, 
Gniewomir i Imbram ze spokrewnionej z Odrowążami rodziny Strzegomi6w 16, czę
ste też bywały związki małżeńskie między możnowładczymi familiami Sląska 
i Opolszczyzny z jednej, a Małopolski z drugiej strony, czego wymownym przy
kładem jest spowinowacenie się kasztelana opolskiego Zbrosława z Klemensem 
„Gryfitą" 11. Nie da się też utrzymać · kolejny argument na rzecz absolutnego 
charakteru władzy książąt śląskich, a mianowicie twierdzenie o tworzeniu, przez 
Bolesława i Henryka nowego możnowładztwa ściśle związanego z władcą (s. 251). 
Fakt, że genealogie większości rodzin śląskich wielmożów da się wywieść dopiero 
z czasów Henryka Brodatego, tłumaczy znikoma baza źródłowa dla czasów jego 
ojca, a nie polityka książąt. Wbrew przyjętym poglądom nie ma źródłowego po
twierdzenia upadek znaczenia potomków Piotra tzw. Własta w czasach Bolesława 
Wysoki.ego. Właśnie za panowania tego księcia dokończono budowy kościoła NMP 
na Piasku 1s, nikt też nie kwestionował ich praw patronackich do klasztoru 

11 Tamże, s. 299. 
12 Tamże, s. 279, o „nadaniu" prz1ez księcia lasu w zamian za rumaka wartości 

28 grzywien. 
1� W. Dz i e  w u 1 s k i, Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początku XIII w.

(Sobótka, R. XII, 1957, s. 293-298). 
14 Księga henrykowska, s. 244. 
1s Tamże, s. 295: 
16 M. Ce t w i ń  s k i, Ze studiów nad Strzegomiami (Acta Universitatis Wrati-

slaviensis, Historia XXiVI, Wrocław 1974, s. 20-22). 
11 R u t k o w s k a  - P ł a  c h ci ń s k a, op. cit., s. 55. 
1a Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. II, 

Warszawa.1971, s. 782. 
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Sw. Wincentego 1s, a wdowa po Jaksie, córka Piotra, i jego synowie spokojnie
żyli na Sląsku rządzonym przez Henryka Brodatego w. Zachowaniem poprzedniego 
znaczenia przez potomków Jaksy i Agapil Piotrówny oraz współdziałających z nimi 
Strzegomiów wytłumaczyć można współpracę Bolesława Wysokiego i Kazimierza 
Sprawiedliwego, w dzielnicach bowiem tych właśnie książąt leżały majątki wspo
mnianych feudałów 21• Jedną z przyczyn zbliżenia Bolesława do Jaksy i jego 
przyjaciół było zapewne niechętne stanowisko tych ostatnich wobec Kędzierza

wego 22• 

Rozdział „Henryk a możni" . (s. 249-258) należy niewątpliwie do najsłabszych 
w tej książce. Główną tego przyczyną jest opieranie się Autora na niepewnych 
lub wręcz bałamutnych hipotezach literatury. Ten ostatni zarzut odnosi się szcze
gólnie do kilkakrotnie cytowanej przez Zientarę pracy Birkenmajerowej, która 
nie tylko nie wykorzystała literatury niemieckiej, niezwykle ważnej dla porusza
nego przez nią tematu, ale głosi poglądy stojące w rażącej sprzeczności ze świa
dectwem źródeł 23. Anachronizmem jest też moim zdaniem używanie dla XII czy 
XIII w. nazw rodów heraldycznych znanych dopiero z XIV w. lub czasów jeszcze 
późniejszych, jak Awdańce, Labędzie itp., których w XII w. z całą pewnością 
jeszcze nie było. 

Z rezerwą należy odnieść się do twierdzenia o rzekomej niechęci Brodatego 
do wystawiania dokumentów, które to przekonanie opiera Zientara na Księdze 

henrykowskiej (s. 16). Henrykowscy cystersi mogli jednak być zainteresowani 
w głoszeniu takiej właśnie opinii. Autor sam popada w sprzeczność, uzna
jąc przywilej w sprawie lokacji Budzowa za falsyfikat, ,,jako nie pasujący do 
praktyki" kancelarii Brodatego, by w chwilę później przyznać, iż „trudno od
szukać ewentualne motywy sfałszowania dokumentu związanego z lokacją, która 
nie doszła do skutku" (s. 167). Z tej samej Księgi henrykowskiej wiadomo o spraw
nie działającej kancelarii tego księcia. Jeśli dodatkowo wspomnieć, że już zmarły 
w 1185 r. komes Gniewomir pozostawił po sobie pieczęć 24, to trudno uwierzyć, 
by książę Henryk Brodaty dokumentu nie doceniał 25. 

Ze sprawą kancelarii wiąże się kwestia horyzontów kulturalnych księcia 
Henryka Brodatego potraktowana w książce marginesowo. Zientara pisze, że wład
ca ten, syn Bolesława tak długo obracającego się w towarzystwie Fryderyka Bar
barossy, cesarza-trubadura, i bratanek Ryksy, hrabiny słynnej z poezji Prowansji, 
wychowanie odebrał „zgrzebne" (s. 292). Stanowisko takie wynika głównie z przy
pisywania pod sugestią źródeł hagiograficznych zbyt wielkiej roli księżnej Jadwi
dze. Wydaje się to pewną przesadą. Wprawdzie dwór ojca małżonki Henryka 
należał do największych ośrodków kulturalnych w ówczesnej Europie, ale od 

19 Kodeks dyplomatyczny Sląska, t. I, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956,. 
nr 69. 

20 Tamże, nr 103. 
21 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, Kraków 1886, nr 375 i 376. 
22 Kronika Kadłubka (MPH, t. II, s. 394). 
23 Z. B i r k e n m a j e r o w a, Rodowód średniowiecznych Gryfitów śląskich 

(Roczn. TPN na Sląsku, 1936, t. v. s. 215-225); oraz t a ż, Sląskie sprawy Gryfitów 

płockich XIII stu.Lecia (tamże,, 1938, t. VI). Autorka ta za ojca biskupa Henryka 
z Wierzbna uważa komesa Henryka, gdy tymczasem Nekrolog lubiąski, wyd. 

W. Wattenbach (Monumenta Lubensia, Wrocław 1861, s. 50) pod 15 VIII ma: ,,Ob.
Jo. de Wirbna pater d. Henrici Wrat. 24. episcopi".

24 P. P f o t  e n  h a  u e r, Die Schlesischen Siegel, Wrocław 1879, s. 38 i nr 114. 
25 K. Ma l e c  z y ń s k i, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 248 

251, gdzie liczba znanych dokumentów Brodatego określona jest na 67. 
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12 roku życia księżna śląska utrzymywała z rodziną kontakt z natury rzeczy raczej 
,dorywczy, a na co dzień pozostawała pod wpływem środowiska polskiego. Możno
władcy polscy w XJI i XIIT w. nie byli gromadą prymitywnych barbarzyńców. 
Istniało wśród nich zapotrzebowanie na dzieła sztuki wysokiej rangi artystycz
nej, by wspomnieć rzeźby Ołbina, Piasku, Strzelna, drzwi gnieźnieńskie czy płytę 
wiślicką. Przykłady Jaksy czy Sieciecha Konradowica dowodzą, że podróże do 
.Ziemi Swiętej nie były czymś całkiem wyjątkowym 2a. Arabski geograf, żyjący 
na dworze sycylijskiego króla, nazwał Polskę krajem „rumijskich" mędrców, 
a przykłady Wincentego, Iwona czy nie znanego bliżej mistrza Przemysława 21 
--potwierdzają tę opinię. Wpływ polskiego otoczenia na kształtowanie osobowości 
Jadwigi mógł być zatem znacznie większy, niż się to przyjmuje. 

Przynajmniej od czasów korespondencji Piotra tzw. W!osta ze św. Bernardem 
.silny był w naszym kraju wpływ cystersów, twórców interesującego programu 
odnowy życia. Sladem idei cysterskich może być dewiza Henryka zawarta w jego 
rocie: ,,Dirige domine gressus meos in semitis tuis ut non moveantur vestigia mea". 
Scieżki owe to zapewne drogi rozwoju duchowego, każdej z nich miała, zdaniem 
<:ystersów, patronować inna osoba Trójcy św.: Ojciec - pamięci, Syn - rozumu, 
a Duch Sw. - miłości. Szczególna rola przypadała, v} myśl cysterskiego programu, 
miłości - sile nie tylko zapewniającej zjednoczenie z Bogiem, ale i prowadzącej 
do harmonijnego współżycia społecznego za. Nie bez przyczyny szpitale i przytułki 
dla ubogich nosiły wezwanie Ducha Sw. - patrona drogi miłości. Pod takim 
właśnie wezwaniem ufundował Brodaty w 1214 r. szpital we Wrocławiu. Sympatie 
Bolesława Wysokiego, założyciela klasztoru w Lubiąiu, i jego syna Henryka, fun
dlttora Trzebnicy i Henrykowa, dla zakonu cystersów nie ulegają wątpliwości. 
Również wśród możnowładców „szarzy mnisi" cieszyli się popularnością. Nieobce 
musiały być idee uczniów św. Bernarda i Mieszkowi Staremu, którego pieczi;ć 
wyobraża jadącego konno Erosa symbolizującego miłość. Cystersi byli też propa
gatorami koncepcji „nowego rycerstwa", realizowanej poprzez zakony rycerskie . 
.Henryk, który być może otrzymał imię po swym stryju poległym w pruskiej kru
cjacie, i sam uczestnik podobnych wypraw przeciw nadbałtyckim poganom, już 
swym wyglądem zewnętrznym, wygoloną tonsurą i zapuszczoną brodą, wyrażał -
jak pisze Zientara - ,,oddanie mniszym ideałom" (s. 291). Znany jest dokument, 
w którym Henryk Brodaty tytułuje się księciem z łaski Boga i św. Jana. Tytula
tura ta nabierze innego znaczenia, jeśli zwrócimy uwagę, że Jan Chrzciciel był nie 
tylko patronem wrocławskiej katedry, ale i powstałego z cysterskiej inspiracji 
rycerskiego zakonu joannitów. Nie jest chyba przypadkiem, że protektor strzegom
skich joannitów Imbram doszedł u boku Henryka do godności kasztelana Ryczyna. 
Książę i jego kasztelan nie byli w swej sympatii do rycerzy św. Jana odosobnieni, 
imiona członków śląskich domów tego zakonu są w dużej części słowiańskie 29. 

Łącząc w swej osobie przymioty księcia, rycerza i mnicha naśladował Henryk 
nie tylko swego sandomierskiego stryja, ale może też aragońskiego króla-mnicha 
Ramira, którego dzieje mógł poznać za pośrednictwem Ryksy, niegdyś cesarzowej 
Hiszpanii 30• Z przydatności politycznej cysterskiego programu zdawali sobie spra-

26 MPH, t. II, s. 798, 882 pod 1162; Kod. dypl. Sląska, t. III, wyd. K. Male-
czyński, Wrocław 1964, nr 295 z ok. 1224 r. 

21 Por. Księga henrykowska, s. 249. 
2s R. W. S o u t h  e r  n, Kształtowanie Sredniowiecza, Warszawa 1970, s. 277-279. 
2, K. Ma l e c  z y ń s k i, Kilka dokumentów z pierwszej polowy XIII w. z archi-

wum Joannitów w Orlinku (Sobótka, t. XII, 1957, s. 363). 

30 K. Ma 1 e c z y ń s k i, Dzieje Ryksy, córki Władysława wygnańca śląskiego, 
cesarzowej HiSzpanii i hrabiny Prowansji, Lwów 1933, s. 61. 
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wę Juz ojciec i stryj Brodatego, jak świadczą o tym wybijane przez nich monety 
z napisami „Iustitia", ,,Caritas" czy „Milost", wyraźnie nawiązującymi do Miłości -
Ducha Sw. jako czynnika gwarantującego ład polityczny i społeczny. Symbolem 
powszechnej harmonii była też muzyka 31, toteż umieszcz-0ny w ulubionej fundacji 
Henryka, Trzebnicy, wizerunek Dawida króla-harfiarza jest nie tylko wyobraże
niem sceny dworskiej, ale także przypomnieniem., że władca doskonały, a takirp 
Brodaty „vir virtuosus et utilis populo" być pragnął, powinien przede wszystkim 
strzec społecznego ładu. 

Nie był Henryk pionierem ani w dziedzinie gospodarki, ani kultury, był zręcz
·nym politykiem wykorzystującym chwilową koniunkturę. Wątpliwe, by zamyślał
o koronie dla swego syna, o czym nie wątpi Zientara. Nie zdołał syn Wysokiego
zapewnić swej monarchii trwałych podstaw. Bitwa legnicka przyspieszyła tylko
to, co było nieuchronne, o· klęsce zadecydowała zdradziecka uĆieczka Mieszka
opolskiego pragnącego uwolnić się od wrocławskiego zwierzchnictwa. Opuszczony
i wzięty do niewoli, zmuszony przez zwycięzców do samoponiżenia, zginął w końcu
syn Brodatego śmiercią męczeńską 32, ale nie wydaje się, by razem z nim padły
plany zjednoczenia Polski pod berłem śląskich Piastów. Będą je później n�alizo
wać z częściowym pow-0dzeniem Henryk Prawy i Henryk głogowski.

Polemizując ze szczegółami obrazu nakreślonego przez Zientarę trudno jednak 
nie przyznać, że Henryk Brodaty i jego czasy to jedna z najlepiej napisanych 
w ostatnich latach prac historycz.nych. Wartość jej polega przede wszystkim na 
połączeniu walorów nauk-owych i artystycznych, co przyczyniło ::;ię do tego, że 
z książki tej chętnie korzystać będą nie tylko historycy profesjonalni, ale i czytel
nicy nie związani zawodowo z tą dyscypliną wiedzy. Łącząc w jedną całość wiele 
wątków stworzył Autor sugestywny obraz czasów, w jakich żył jego tytułowy 
bohater. Obraz ten w wielu miejscach wymaga dalszych uzupełnień czy retuszu, 
które wprowadzić powinna sz.eroka dyskusja nad omawianą książką. Podkreślając 
zalety pracy nie sposób jednak nie wspomnieć jeszcze raz z niepokojem, że 
B. Zientara nie zawsze sygnalizuje poglądy przeciwne jego tezom, czego przykłady
podano wyżej. W rezultacie przeciętny czytelnik, do którego książka jest adreso

wana, nie zawsze będzie umiał odróżnić rzeczy pewne od hipotez, a tych ostatnich,
jak zwykle w pracach poświęconych wiekom średnim, nie brak i w omawianym
dziele.

Marek Cetwiński 

I. T u r  n a u, SKÓRNICTWO ODZIEŻOWE W POLSCE X/VI-XVIII WIEKU,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 198. 

Autorka, znana z prac z zakresu kultury materialnej, kolejną pozycję po
święciła przedstawieniu techniki i organizacji polskiego skórnictwa odzieżowego 
na przestrzeni trzech wieków. Uwzględniła także niektóre zagadnienia gospodarcze: 
bazę surowcową, teoretycznie wycenioną moc produkcyjną oraz handel skórami 
w dawnej Polsce. Najwięcej miejsca poświęciła szewstwu, około dwa razy więcej 
niż łącznie pozostałym rzemiosłom odzieżowym. Jest to zrozumiałe ze względu na 
:podstawowe znaczenie tego rzemiosła w produkcji odzieżowej i jego liczebność. 

Autorka ujmuje problematykę dynamicznie, zwraca uwagę na dostosowywanie 
produkcji obuwia i odzieży do zmian mody, przedstawia postępującą specjalizację 

31 J. Le Go f f, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 364, 414. 
32 A. F. Gr a b  s k i, Nowe świadectwo o Benedykcie Polaku i najeździe Tatarów

w 1241 roku (Sobótka, t. XXIII, 1968, s. 112). 

7 - Sobótka 1976, z. � 
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rzemiosła skórniczego, rozwój techniczny, ustala - pokonując nieraz duże trud
ności - zakres (asortyment) produkcji poszczególnych cechów. Oprócz szewstwa 
w książce, omówiono lfośnierstwo, miechownictwo, rękawicznictwo, kaletnictwo 
i paśnictwo. Opracowaniem nie objęto rzemiosł nieodzieżowych, przede wszystkim 
garbarstwa, któremu Autorka poświęciła osobną książkę, rymarstwa i siodlarstwa. 

Wykorzystano liczne materiały rękopiśmienne: statuty cechowe, taksy woje
wódzkie i miejskie wyrobów skórzanych, zawierających ich opis i ceny, wszelkie -
jak podkreślono - źródła drukowane, zachowane źródła materialne i ikonogra
ficzne polskie i obce, a także literaturę przedmiotu, zwłaszcza cenną dla tematu 
literaturę francuską, niemiecką i krajów sąsiadujących z Polską. 

Ambicją Autorki było przedstawienie skórnictwa odzieżowego na całym obsza
rze ziem polskich. We wstępie jednak czytamy, że „mniej wyczerpującą kwerendą 
archiwalną objęto dzielnice Sląsk i Pomorze pozostające w badanym okresie poza 
granicami państwa polskiego" (s. 7). Zastrzeżenie to można rozszerzyć na cało
kształt zagadnień omawianych w książce. Autorka nie przeprowadziła szacunkowej 
wyceny rozmiarów produkcji skór surowych na Sląsku ani mocy produkcyjnej 
śląskiego skórnictwa odzieżowego, chociaż właśnie dla śląska dysponujemy odpo
wiednimi materiałami statystycznymi łatwo dostępnymi dzięki publikowanym źród
łom i opracowaniom monograficznym (m. in. praca J. Janczaka o produkcji zwie
rzęcej i roślinnej na Sląsku na przełomie XVIII i XIX w.). Autorka nie wyko
rzystała cennych dla tematu prac S. Golachowskiego i W. Dziewulskiego, licznych 
opisów statystyczno-geograficznych Sląska z końca XVIII i początku XIX w. 
(pióra F. A. Zimmermanna, J. C. Sinapiusa, C. L. Bohma, J. A. V. Weigla, 
N. C. Weissa i innych), czasopisma „Schlesische Provinzialblatter", a przede wszyst
kim podstawowego źródła: Generalne tabele statystyczne Slqska 1787 roku, wydane
w 1954 r. przez T. Ładogótskiego. W tych warunkach dane o śląskim rzemiośle
skórniczym są najczęściej niepełne lub wręcz bałamutne. Nie zaznaczono wyraźnie,
że liczby majstrów w 1787 r., zaczerpnięte z Historii Sląska, odnoszą się do całego
rzemiosła skórzanego, a więc obejmują poza skórnictwem odzieżowym także gar
barzy, rymarzy, siodlarzy i innych. W miastach było wówczas nie 3374 majstrów,
lecz 6374 (s. 187). Dane o liczbie robotników i wielkości produkcji podane na
s. 187 odnoszą się nie do 1791, lecz do 1790 r. i określają tylko produkcję skór
podaną nie w sztukach, lecz w talarach (,,Schlesische Provinzialbliitter", R. 1790, 

z. 12, s. 542-545). W tabeli rzemiosła wrocławskiego na s. 186 powinno być: czer
wonoskórników w 1787 r. 15, nie 51, białoskórników - 36, kordybaników - 6, ła
taczy obm,via nie 147, lecz 146 (Generalne tabele ... , s. 118-149). W Generalnych ta

be,lach statystycznych Sląska 1787 rą'ku podane są liczby majstrów według po
szc1.ególnych cechów we wszystkich miastach śląskich i w każdym powiecie.

Mimo tych braków dotyczących Sląska książka przynosi wiele materiału z za
kresu techniki i organizacji polskiego rzemiosła skórniczego i dlatego jest cenna 
także dla historyków śląskich. 

Bogusław Kaczmarski 

H. B o r e k, U. S z u m s k a, NAZWISKA MIESZKAŃCÓW BYTOMIA OD
KOŃCA X-VI WIEKU DO ROKU 1740. STUDIUM NAZEWNICZE I SPOŁECZNO
-NARODOWOŚCIOWE, Warszawa 1976, ss. 263. 

Książka składa się z trzech części: rozprawy historycznej, analizy językowei 
materiału n�ewniczego i obszernego słownika nazwisk mieszkańców Bytomia 
1 Jego przedmieść, który obejmuje 1933 hasła (na innym miejscu zanotowano 1913, 

zob. s. 33 i 58). 
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W części pierwszej opracowanej przez U. Szumską - przedstawiono stan 
zaludnienia miasta w XVII i pierwszej połowie XVIII w., stosunki gospodarcze, 
strukturę zawodową mieszkańców, ich walkę z właścicielami miasta hrabiami Hen
kłami i stosunki narodowościowe. 

Zasób informacji zawartych w trzech pierwszych rozdziałach niewiele wzbogaca 
naszą wiedzę o Bytomiu czerpaną z wcześniejszych opracowań 1. W zakresie de
mografii nie wyzyskano danych o ruchu naturalnym, chociaż przedmiotami stu
diów były kŚięgi ślubów i chrztów, zachowane niemal dla połowy badanego okresu 
(od 1676 r.). Częściowo podsumował je W. Dziewulski, a liczby opublikowane przez 
tego autora stwierdzają duże braki w zapisach księgi chrztów 2. Ale znacznie lepsza, 
być może nawet - w przeważnej części lat - pełna ewidencja ślubów stwarza 
szersze podstawy do uzupełniającej interpretacji demograficznej, która pozwoliłaby 
kontrolować wykonane już szacunkowe obliczenia ludności oparte na liczbach 
domów mieszkalnych stojących w XVII w. i wynagrodzić brak takich danych 
w pierwszej połowie X•VIII stulecia. Może warto było także - wyzyskując dane 
słownika - podjąć próbę statystycznego opracowania struktury zawodowej, szu
kając przy tym odpowiednich metod badawczych. Słownikowe informacje o po
chodzeniu mieszczan mogły być również przedmiotem wnikliwszych dociekań. 

Cenna jest -najważniejsza i najobszerniejsza część pracy Szumskiej poświęcona 
sprawom narodowościowym i wyznaniowym. Autorka udowodniła tutaj wnikliwie, 
że Bytom był w XVII i )OVIII w. miastem zdecydowanie polskim. Język polski 
miał w tym czasie nawet prawa języka urzędowego, po polsku bowiem pisano 
protokoły sądu wójtowsko-lawniczego, księgi rady miejskiej i cechowe, testamenty, 
nawet część korespondencji urzędowej. Polska była miejscowa szkoła, a Polakami 
także księża obu wyznań prawie aż do połowy )QV!II w. Język zaś niemiecki znała 
tak mała część autochtonów bytomskich, że nawet w radzie miejskiej trzeba było 
tłumaczyć przysyłane jej niemieckie pisma. Niemcami byli imigranci, a jedynym 
ośrodkiem niemczyzny dwór Henklów, który w końcu XVII w. zaczął werbować 
niemieckich kupców, rzemieślników i urzędników, a potem osiedlał także weteranów 
wojska cesarskiego. 

Analiza językowa bytomskich nazwisk i imion, wykonana przez H. Borka, wy
maga fachowej oceny. Pomijamy więc tutaj istotną sprawę zastosowanej przez 
autora klasyfikacji nazwisk, ich form miejscowych (wśród nazwisk polskich zde
cydowanie dominowały zakończone na -ski, -ik, -czyk i -ek), rodzajów i liczby 
imion (nosicielami podwójnych imion byli prawie zawsze Niemcy), a zatrzymamy 
się tylko przy liczbie nazwisk pochodzenia niemieckiego, szczególnie interesującej 
historyków. W ogólnej sumie 1933 nazwisk rodowych, niemieckich było 321, 'czyli 
160/o. Ciekawa jest chronologia narastania tego zasobu: w dokumentach z końca 
X.VI w. stwierdzono 16 nazwisk pochodzenia niemieckiego, w latach 1600-1650 po
jawiły się 63 nowe, potem w drugiej połowie XVII w. dalszych 56, a dopiero w la
tach 1700-1740 pokaźna ich liczba 191, która wiąże się z imigracją popieraną przez 
Henklów. ,,Zdecydowana przewaga nazwisk rodzimych - pisze H. Borek - świad
czy aż nadto wymownie o etnicznym obliczu ówczesnego Bytomia, gdyż dla tego 
środowiska i dla tej epoki można bez popełnienia większego błędu założyć jeszcze 
zasadniczą zgodność noszonego nazwiska z przynależnością etniczno-narodową" 
(s. 58). Niemało jest jednak odchyleń od tej zasady, sygnalizujących procesy asymi
lacyjne, zwłaszcza stale postępującą polonizację elementów napływowych. 17 na-

1 Dziewięć wieków Bytomia, pod red. F. Ryszki, Katowice 1956, s. 564. Tamże 
zwłaszcza opracowanie W. D z i e w  u 1 s k i e  g o, Mieszczaństwo bytomskie w wal

ce ze społecznym i narodowościowym uciskiem w XVI i XVII wieku, s. 49-84. 
2 Tamże, s. 79. 
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zwisk pochodzenia niemieckiego występuje w formach spolszczonych (np. Wańkop 
zamiast Weinkopf), w 7 wypadkach nosiciele nazwisk niemieckich przybierają 
oboczne nazwiska polskie. Także materiały historyczne świadczą o spolszczeniu 
się co najmniej 7 rodów niemieckich imigrantów. Stwierdzono również nieliczne 
zresztą wypadki germanizacji rodów bytomskich. 

Książka H. Borka i tJ. Szumskiej jako wspólne dzieło historyka i językoznawcy, 
rozpatrujące stosunki narodowościowe narastające w Bytomiu XVII i XIVIII w. 
zarówno w świetle źródeł historycznych, jak i badań językowych, jest interesu
jącym osiągnięciem metodologicznym. Na podkreślenie zasługuje daleko idąca zgod
ność wyników uzyskanych obiema metodami badań, co potwierdza racjonalność 

i użyteczność dla badań historycznych dalszych podobnych analiz językowych. Ba
dania Borka stwierdziły szczególnie interesujące zjawiska: 1. zupełny lub prawie 
zupełny zanik potomków tych Niemców, którzy osiedlili się w Bytomiu w XIII 
i XIV w. (Autor nie zauważa tego faktu); 2. wyraźną polonizację rodzin przyby
łych w XVII w.; 3. niemały napływ niemczyzny juź przed najazdem pruskim, 
organizowany przez miejscowych panów feudalnych. Historykowi brak statystyk.i, 
wszystkich nazwisk (nie tylko nowych) występujących w poszczególnych okresach 
(półwieczach lub lepiej ćwierćwieczach) z podziałem według pochodzenia etnicz
nego. 

Tadeusz Ładogórski 

WYPISY DO DZIEJÓW ZIEMI OPOLSKIEJ, pod red. F. Hawranka. Wypisy 
do dziejów powiatu strzeleckiego, [oprac.] F. Hawranek, J. Lubos, Opole 1974, 
ss. 204: Wypisy do dziejów powiat� niemodliń3kiego, [oprac.] F, Hawranek, W. Dzie

wulski, M. Lis, Opole 1974, ss. 185; Wypisy do dziejów powiatu kozielskiego, [oprac.] 
F. Hawranek, R. Pacułt, Opole 1975, ss. 198; Wypisy do dziejów Raciborskiego,
[oprac.] F. Hawranek, A. Nowara, Opole 1975, ss. 185; Wypisy do dziejów miasta
Opola, [oprac.] F. Hawranek, E. Mendel, Opole 1975, ss. 195; Wypisy do dziejów
Oleskiego, (oprac.] F. Hawranek, E. Lesik, Opole 1975, ss. 227.

Po ukazaniu się w 1964 r. Dziejów Siąska w wypisach w opracowaniu S. Mi
chalkiewicza i J. Sydora, F. Hawranek w recenzji tego tomu - jedynej zresztą -
podniósł m. in. następującą sprawę: ,,Czytelnik na Opolszczyźnie z przykrością od 
razu stwierdza, że dzieje jego bliskiego regionu znowu niestety potraktowane zo
stały po macoszemu. Już to tak bywa - nawet gdy upraszczamy nieco rzecz -
że to, co wychodzi we Wrocławiu, preferuje Dolny Sląsk; w Katowicach - rzecz 
jasna - na czoło wychodzi wschodnia część Górnego Sląska. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie to, że ani we Wrocławiu, ani w Katowicach nie dostrzega się 
w należyty sposób problematyki Opolszczyzny" 1. Jakże wiele zmieniło się od tego
czasu. Już niebawem, bo w 1967 r., wydane zostały Wypis·y do dziejów Opoiszczy

zny, opracowane właśnie przez F. Hawranka. Następne lata przyniosły dalsze pu
blikacje historyków opolskich w zakresie szerokiej popularyzacji dziejów Śląska 
Opolskiego, budzące podziw zarówno w zakresie podejmowanych inicjatyw, jak 

i - co niemniej ważne - ze względu na możliwości ich realizacji. Pobieżna nawet 
orientacja w ilości i różnorodności ogłaszanych prac popularyzatorskich prowadzi 
do wniosku o odwróceniu ról, a mianowicie o wyraźnym zdystansowaniu na tym 
polu ośrodka wrocławskiego i katowickiego. Nie sposób też nie podkreślić, że duszą 

1 „Kwartalnik Opolski", 1965, nr 3, s. 121-122. 
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tych wszystkich przedsięwzięć jest F. Hawranek. Nazwisko to związane jest od 
wielu lat niemal z każdym wydawnictwem regionalnym Opolszczyzny. Spotykamy 
je w komitetach redakcyjnych wielu czasopism (np. ,,Głos Olesna", ,,Zeszyty Nau
kowe. Ruch Robotniczy na Śląsku Opolskim", ,,Wczoraj - dzisiaj - jutro" i in.), 
na których łamach bardzo często występuje jako autor wielu prac z zakresu hi
storii regionalnej. Nie mogło też być inaczej w prezentowanej serii Wypisy do 
dziejów ziemi opolskiej, której jest redaktorem jako całości i poszczególnych jej 
zeszytów, będąc równocześnie współautorem każdego tomu. Dotychczas ukazało się 
6 tomów wypisów do dziejów powiatów strzeleckiego, niemodlińskiego i koziel
skiego, miasta Opola oraz Raciborskiego i Oleskiego. Trudno nie zauważyć, że za
mysł inicjatorów skomplikowała w pewnym stopniu reforma administracyjna kraju 
z czerwca 1974 r. Wyraźnie zarysowane granice terytorialne poszczególnych wypi
sów, obejmujące dzieje każdego powiatu w granicach sprzed czerwca 1974 r., for
malnie przestały istnieć, a przyjęcie w ostatnich zeszytach określenia Raciborskie 
czy Oleskie nie jest już tak jednoznaczne, choć z całą pewnością odnosi się do 
terytoriów dawnych powiatów, ale nigdzie nie jest to wprost powiedziane. Sądzić 
należy, że sprawy te nie staną na przeszkodzie w doprowadzeniu zaczętego dzieła 
do końca, tj. opubli�owania dalszych wypisów do dziejów ziemi nyskiej, brzeskiej 2 

itd. 
Ocena tego rodzaju publikacji, jakimi są wypisy, nastręcza określone trudności. 

Dość wspomnieć, że zarówno Dzieje Sląska w wypisach, jak i Wypisy do dziejów 

Opolszczyzny doczekały się tylko po jednej recenzji 3, co bynajmniej nie świadczy 
o braku szerokiego zaintersowania tymi publikacjami. Jest rzeczą zupełnie zrozu
miałą, że przy tego typu pracach sprawą niezwykle ważną jest zaprezentowanie
!kryteriów, którymi posługują się Autorzy przy doborze tekstów. Tymczasem po
skąpili oni czytelnikowi tych informacji, zbyt wielu rzeczy odbiorca musi się do
myślać. Do spraw tych jeszcze powrócimy. Tu rodzi się dalsza uwaga: kto przede
wszystkim będzie korzystał z omawianych wypisów? Mimo bardzo ostrożnego sfor
mułowania wydawców, że „możliwe i celowe będzie wykorzystanie niniejszego
wydawnictwa podczas różnych zajęć szkolnych", nie ulega wątpliwości, że będzie
ono w największym stopniu przydatne w dydaktyce szkolnej. W większości wypisy
są zatwierdzone przez opolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania do klas 7 i 8
szkoły podstawowej, a w dwóch wypadkach również do szkoły średniej 4, lecz
podkreślić należy, że tę ostatnią informację skromnie podano w metryczce, na co
czytelnik może nie zwrócić uwagi. Ocena stopnia przydatności wyżej wymienio
nych pozycji w pracy szkolnej jest chyba sprawą kluczową. Konsekwentnie też
należy zastanowić się zatem nad dydaktyczną obudową tekstów, a więc trafnością
doboru i sformułowania pytań zamieszczonych niemal po każdym tekście, funkcją
ilustracji, ich doborem itd.

Każdy tom wypisów zbudowany jest według ustalonego schematu. We wszyst
kich zamieszczone są następujące wyodrębnione części: kilkunastostronicowy „Zarys 
dziejów Sląska Opolskiego" (s. 9-28), ,,Kronika ważniejszych wydarzeń na śląsku 
Opolskim" (s. 28-30) oraz „Dzieje Sląska Opolskiego w wypisach" (s. 33-84) -
wszystkie w opracowaniu F. Hawranka. Kolejno r.astępują: zarys dziejów po
szczególnych powiatów, ziem czy miast oraz ich dzieje w wypisach w opracowaniu 
różnych Autorów. Rozwiązanie takie wydaje się nam celowe, gdyż ·pozwala ukazać 
dzieje danej miejscowości czy powiatu na tle historii całego regionu Opolszczyzny. 

2 Po złożeniu recenzji w Wydawnictwie ukazały się Wypisy do dziejów Brze
skiego, [oprac.] F. Hawranek, Cz. Nowiński, L. Irbiński, L. Toporowski, Opole 1976, 
SS. 272. 

3 Recenzję z oprac. F. Hawranka napisała M. Piwońska, ,,Zeszyty Naukowe. 
Ruch Robotniczy na Sląsku Opolskim", 1967, nr 4, s. 93-95. 

4 Wypisy do dziejów Raciborskiego i Oleskiego . 

•
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Wątpliwości budzi jednak fakt, dlaczego w krótkim „Zarysie dziejów Śląska Opol
skiego" - zresztą ujętym w zasadzie w sposób udany - przełomowe okresy 
z dziejów Sląska są przedstawione zbyt ogólnie. Uczeń, jako główny odbiorca, nie 
może uważać tej części wypisów za podstawowe źródło informacji o dziejach Ślą
ska Opolskieg.o, a taka chyba myśl przyświecała Autorowi. Ponieważ podręczniki 

' szkolne nie omawiają spi;;aw regionu i wyżej wymienione wypisy tego nie robią, 
uczeń musi poznać te fragmenty dziejów z innych opracowań. Identyczna uwaga 
odnosi się i do innych użytkowników tekstów. Czytelnik nie wie też, dlaczego dział 
,,Dzieje Śląska Opolskiego w wypisach" rozpoczyna się od Wiosny Ludów. Pośred
nio wyjaśnia to przeznaczenie wypisów dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, 
ale wiadomo, że program nauczania historii w klasie 7 rozpoczyna się od okresu 
napoleońskiego s. 

Przy tej grupie tekstów godna podkreślenia jest sprawa właściwego ich do
boru. W znakomitej większości są to fragmenty źródeł (a więc bardzo dobrze wy
korzystana prasa, dokumenty archiwalne, wspomnienia, programy FJN czy Partii 
itp.), które stanowią ok. 4/5 wszystkich tekstów. Reszta to fragmenty opracowań. 
Dodać należy, że w porównaniu z ogłoszonymi blisko 10 ·lat temu Wypisami cło

dziejów Opolszczyzny są to teksty niemal zupełnie nowe. 
Stwierdzić trzeba, że największe możliwości wykorzystania w pracy szkolnej 

daje część druga i czwarta każdej z omawianych pozycji, tj. wypisy ilustrujące 
wydarzenia w skali Opolszczyzny jako całości lub wybranego terenu. 

Liczba tekstów w części czwartej każdej z prac jest różna (od 49 w Niemodli
nie do 105 w Oleśnie). Ilustrują one dzieje od czasów najdawniejszych aż po 
dzień dzisiejszy. Zasadą przyjętą we wszystkich tomach jest poprzedzanie fragmen
tu wypisów krótkim wyjaśnieniem wprowadzającym czytelnika w problematykę, 
o której dany tekst mówi, pomagającym zrozumieć jego treść. Odst�pstwa od 
tej reguły są nieliczne. Temu samemu celowi służą wyjaśnienia niezroz�miałych
terminów występujących w tekście, czy też krótkie biogramy osób, o których dany
fragment mówi, choć nie jest to robione w pełni konsekwentnie. Są to posunięcia
bardzo ułatwiające uczniom korzystanie z wypisów.

Autorzy poszczególnych pozycji pragną pobudzić czytelnika do refleksji nad 
przedstawianymi sprawami. Zadania te ułatwić mają pytania, jakie czytelnik znaJ
dzie po większości tekstów (brak ich np. w Koźlu, s. 105-111, 137, 148-150; w Nie
modlinie, s. 123, 147, 167, 169; w Oleśnie, s. 171; w Opolu, s. 133-134, 136-137, 148-
152, 164-165; w Raciborskiem, s. 141-145, 167-172; w Strzelcach Opolskich, 
s. 83 itd.). Sam pomysł zamieszczenia pytań jest jak naj�ardziej słuszny i uzasad
niony z punktu widzenia przydatności dydaktycznej wypisów. Trzeba jednak zasta
nowić się, o ile pomagają one w zrozumieniu przedstawianych spraw i pobudzają
do aktywnego myślenia. Pytania są na ogół zrozumiałe i czytelne, a odpowiedź na
nie nie nastręcza większych trudności. Są jednak i takie, na które trudno odpo
wiedzieć wyłącznie w oparciu o tekst przeczytanego fragmentu. Nierzadko potrzeb
na jest szersza wiedza historyczna (dla ucznia będą to treści ujęte w programie
szkolnym w zakresie historii). Dla przykładu wymieńmy tu pytania ze s. 38, 44
we wszystkich pozycjach, w Niemodlinie s. 120, w Koźlu s. 111, w Opolu s. 124,
w Raciborskiem s. 124, 127, w Strzelcach Opolskich s. 124, 125, 114. Są też pytania
nawiązujące do współczesności, a szukanie odpowiedzi na nie wyzwala inicja
tywę, zmusza do aktualizacji posiadanej wiedzy przez ucznia (np. s. 73 w każdej
pozycji, w Koźlu s. 191, w Oleśnie s. 143, 167, w Raciborskiem s. 115, 146, 151,
w Strzelcach Opolskich s. 192). Omawiane pytania i dobór tekstów stwarzają
możliwości wykorzystania wypisów nie tylko na lekcjach historii, lecz również

s Program nauczania ośmiok!asowej szkoły podstawowe3 (tymczasowy). Historia
kl. VIII, Warszawa 1970. 
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wychowania obywatelskiego, szczególnie w kl. 7 przy omawianiu problematyki 
dotyczącej miejscowości, w której uczniowie mieszkają. 

Nauczyciel, który będzie korzystał w swej pracy z omawianych wypisów, 
powinien jednak pamiętać, że skala trudności wyżej omawianych pytań jest różna 
i często dla ucznia przeciętnego •i słabego niektóre z nich mogą być przeszkodą 
nie do pokonania. Zdarzają się też pytania zbyt łatwe, a niekiedy układ kilku 
pytań do jednego tekstu sugeruje odpowiedź (np. s. 62 pyt. 2 i 3 do tekstu nr 29, 
s. 51, 58 itd.). Niektóre teksty zawierają wiele materiału statystycznego. Dołą
czone do nich pytania mają wykształcić umiejętność korzystania z materiału
liczbowego, wyciągania odpowiednich wniosków (np. w Koźlu s. 157, 179, w Nie
modlinie s. 131-133, 159, w Strzelcach s. 142, w Oleśnie s. 193, 202, w Racibor
skiem s. 174 itd.). Niektóre z pytań zmuszają do sięgnięcia po rocznik statystyczny
(np. w Opolu s. 188-189, w Strzelcach Opolskich s. 204).

Jeśli mówimy o przydatności dydaktycznej wypisów, to podkreślić należy, że 
już sama okładka każdego z tomów, ilustrowana zawsze kolorowym, czytelnym 
herbem głównej miejscowości, zawiera element kształcący i stanowi zachętę do 
korzystania z nich. Uwagi tej nie można przenieść na cały materiał ilustracyjny, 
ponieważ np. w części „Zarys dziejów Śląska Opolskiego" nie ma ani jednej 
mapy i ilustracji. Wydaje się, że przydałaby się jedna mapa, choćby administra
cyjna, z ważniejszymi miejscowościami wymienionymi· w tekście, ukazująca rów
nież losy ziemi śląskiej w poszczególnych okresach (np. rozmieszczenie plemion 
polskich itd.). W Dziejach Sląska Opolskiego w wypisach pojawiają się już ilu
stracje, ale jest ich stanowczo za mało (3 zdjęcia przywódców, 2 plakaty, zdjęcie 
zniszczonego Opola). Wydawca zdawał sobie sprawę z tych braków, ponieważ 
w niektórych tomach pojawiły się wklejki (np. w Strzelcach Opolskich), ale brak 
ich w innych pozycjach. Propozycje wzbogacenia wypisów materiałem ilustra
cyjnym można by mnożyć. Wydaje się jednak, że szczególnie przydałyby się one 
dla zobrazowania przemian dokonujących się w okresie powojennym. Bardziej 
bogato ilustrowane są te części wypisów, które dotyczą poszczególnych regionów 
Opolszczyzny. Najkorzystniej pod tym względem prezentuje siq wybór dokon.1ny 

przez M. Lisa (Niemodlin). Zawarte tu ilustracje ukazują prawie każdą dziedzinę 
życia. Brak jest jednak map, zarówno administracyjnych, jak i historycznych. 

Warto zaznaczyć, że we wszystkich tomach wypisów nacisk w wyborze frag
mentów położony został na XIX i XX w., co jest niewątpliwie rzeczą słuszną, ale 
przydałoby się więcej tekstów dokumentów z epoki feudalizmu, zwłaszcza świad
czących o związkach danego terenu z Polską (uwaga ta nie dotyczy Raciborza 
i Olesna). 

Na zakończenie kilka uwag odnoszących się do „Kroniki najważniejszych wy
darzeń": brak jest korelacji między informacjami z „Zarysu dziejów Opolszczyz
ny" i „Kroniki" (np. testament Bolesława Krzywouste1;0 i początek rozbicia dziel
nicowego - s. 11 i 28); za daleko chyba · idące wyizolowanie Sląska Opolskiego 
z dziejów całego Sląska (np. brak daty wymarcia Piastów na Sląsku, okresu pano
wania Jagiellonów itp.); luka w datach między rokiem 1939 a 1945. 

Czytelnikowi łatwiej byłoby korzystać z wypisów, gdyby zawierały. indeksy, 
spis tekstów i ilustracji. Odczuwa się też brak tablic genealogicznych. 

Podniesione uwagi nie zmieniają generalnej pozytywnej oceny wypisów, które 
są cenną pomocą dla nauczyciela na lekcji - szczególnie historii regionalnej -
i dla ucznia w pracy własnej. Służą rozbudzaniu zainteresowań własnym regio
nem, zachęcają do dalszych poszukiwań. 

Romuald GeUes, Danuta Matwijowska, Grażyna Pańkei 
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K. J. B ł  a h u t, POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI GOSPODARCZE W LA
TACH 1919-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 367. 

Opublikowana w 1975 r. przez Ossolineum praca K. J. Blahuta o polsko-nie
mieckich stosunkaeh gospodarczych w 20-leciu międzywojennym zasługuje ze 
wszech miar na uwagę. Jest to pozycja, która wyszła spod pióra badacza o fa
chowym przygotowaniu z zakresu polityki gospodarczej; wieńczy niejako jego 
kilkuletnie badania nad wspomnianym zagadnieniem. K. J. Błahut opublikował 
bowiem już szereg rozpraw poświęconych polsko-niemieckiej problematyce gospo
darczej z okresu międzywojennego (patrz wykaz publikacji w recenzowanej roz
prawie, s. 356). Należy on ponadto, obok W. Grabskiej, B. Ratyńskiej, B. Pucherta 
i H. Sokulskiego, do czołowych znawców zagadnień polsko-niemieckich z dziedziny, 
gospodarczej okresu wojny celnej 1925-1934. 

Omawiana praca oparta jest na materiałach archiwalnych, znajdujących się 
w Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, Archiwum Państwowym m. Wro
cławia, archiwach centralnych NRD: Poczdamie i Merseburgu, polskich i nie
mieckich źródłach drukowanych oraz literaturze fachowej_ Ta baza materiałowa -
moim zdaniem - jest niewystarczająca do wyjaśnienia wszystkich związanych 
z podjętym tematem zagadnień. Przede wszystkim Autor nie wykorzystał pierwszo
rzędnych materiałów źródłowych przechowywanych w zespole Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych AAN. Wprawdzie wspomina on, iż w czasie jego pobytu w tym 

archiwum materiały MSZ były jeszcze nie uporządkowane, było to, jak należy 
przypuszczać, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, na początku bowiem lat 
siedemdziesiątych zespół ten został już udostępniony badaczom. Znajdują się 
w nim m.in. 'pierwszorzędnej wagi . raporty polskich placówek konsularnych 
w Niemczech oraz poselstwa, a następnie ambasady RP w Berlinie, naświetlające 
motywy polityczne polsk:o-nlemieck:ich przetargów gospodarczych. Nie sięgnął też 
K. J. Błahut do zespołów Wojewódzkich Archiwów Państwowych w Szczecinie 

i Gdańsku, gdzie znajdują się bogate źródła do zagadnień handlu między Polską 
a Niemcami, ,,dyskryminacji" przez państwo polskie Gdańska i Szczecina, a przede 
wszystkim „uprzywilejowania" portu gdyńskiego w wymianie towarowej między 
II Rzecząpospolitą a Zachodem. 

Sporo interesującego na ten temat materiału zachowało się w Politisches Archiv 
des Auswartigen Amtes w Bonn. Wprawdzie dotarcie do tego materiału jest 
utrudnione, częściowo można było tę lukę wypełnić wykorzystując ów materiał 
zawarty w pracach H. A. Jacobsena o hitlerowskiej polityce zagranicznej od 1933 
do 1938 r. (Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938, F1rankfurt/M-Berlin 1968), 
oraz Jacobsena i W. v. Bredowa o stanowisku Niemiec wobec problematyki 
wschodniej w XX w. (Misstr'auische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1914-1970,

Diisseldorf 1970). 
Pominął też Autor wiele wartościowych pozycji, które mogły mu ułatwić 

prześledzenie tego niezwykle złożonego i trudnego problemu. Mam tu na myśli 
prace naświetlające stanowisko władz niemieckich wobec wschodniego sąsiada, 
zarówno z dziedziny gospodarczej, jak i politycznej. M.in. na uwagę zasługują 
rozprawy H. Roosa (Polen und Europa. Studien zur polnischen Aussenpolitik 1931--

1939, Tiibingen 1957), L. Gruchmanna (Nationalsozialistische Grossraumordnung. 
Die Konstruktion einer „deutschen Monroe-Doktrin.", Stuttgart 1962), K. Joncy 
(Polityka narodowościowa III Rzeszy na Slqsku Opolskim w latach 1933-1940,

Katowice 1970), W. Wrzesińskiego (Antypolska polityka władz hitlerowskich na 
Sląsku Opolskim w latach 1933-1939 w świetle raportów konsulów polskich, 
,,Documenta Silesiae", z. 6, Wrocław 1970, oraz Polski ruch narodowy w Niem
czech 1922-1939, Poznań 1970), J. Sobczaka (Propaganda zagraniczna Niemiec wei
marskich wobec Polski, Poznań 1973) i innych. 
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Pominięcie wyzeJ wspomnianych materiałów oraz przykładowo wymienionych. 
publikacji, nie związanych ściśle z tematem dociekań Autora, odbiło się - moim. 
zdaniem - na koncepcji jego pracy. K. J. Błahut przedstawił bowiem nie polsko
-niemieckie stosunki gospodarcze w dwudziestoleciu międzywojennym, lecz przede 
wszystkim dzieje wymiany towarowej i umów gospodarczych. W trzech - poza. 
pierwszym - rozdziałach pracy Autor analizuje te zagadnienia, które dotyczyły 
polsko-niemieckich obrotów handlowych od 1926 do 1939 r. {s. 117-329). Sygnali
zowane przez Autora elementy politycznego nacisku strony niemieckiej na jej 
wschodniego sąsiada są ledwie zamarkowane (s. 38 i n., 75 i n.). 

Odnosi się wrażenie, iż K. J. Błahut nie dostrzega w pełni różnic nacisku 
gospodarczego na II Rzeczpospolitą wywieranego przez rządy republiki weimar
skiej i Trzeciej Rzeszy. Tymczasem do 1933 r. kolejne gabinety republiki weimaT-· 
skiej, a przede wszystkim długoletni minister spraw. zagranicznych G. Stresemann, 
dążyły do obalenia· postanowień traktatu wersalskiego i przywrócenia granic polsko
-niemieckich sprzed 1918 r. Przywódcom Trzeciej Rzeszy takie rozwiązanie już. 
nie wystarczało. Realizowali oni konsekwentnie, zapowiedziane jeszcze w Mein 

Kampf Hitlera, totalne rozwiązanie niemieckiej polityki wschodniej. W tym świetle· 
zaledwie zasygnalizowane przez Autora założenia polityki zagranicznej G. Strese
manna wydają się zbyt oderwane od referowanych zagadnień (s. 117 i n. oraz 127). 

Niedostatecznie też - powtórzmy to jeszcze raz - powiązał Błahut koncepcje· 
polityki „fiihrera" z całokształtem polsko-niemieckich stosunków gospodarczych,. 
choć w wielu miejscach pracy sygnalizował te zagadnienia (s. 124, 197, 261, 266, 

269, 292, 295 i n.). Są one nie podbudowane materiałem archiwalnym i nie wy
jaśniają konsekwentnie prowadzonej przez władców Trzeciej Rzeszy polityki. 
„Grossraumordnung", w której ziemie polskie stanowiły tylko jeden z elementów 
{patrz szerzej Gruchmann, op. cit., s. 93 i n.). 

Toteż wydaje mi się, iż Autor w swojej pracy wykonał jedynie część posta
wionego sobie zadania. We wstępie pisał: ,,Głównym zamierzeniem pracy jest 
analiza polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w zmieniających się warun
kach ekonomicznych i politycznych obu krajów w okresie międzywojennego dwu
dziestolecia . . . Przez międzynarodowe stosunki gospodarcze rozumie się w nau-· 
kach ekonomicznych całość stosunków, w jakie wchodzą podmioty gospodarcze 
różnych krajów. Obejmują więc one wymianę towarową z zagranicą {handel za
graniczny) oraz wymianę usług. W skład szeroko rozumianych międzynarodowych 
stosunków ekonomicznych zalicza się także ruch kapitału i międzynarodowe sto
sunki kredytowe, jak również przepływ siły roboczej" (s. 5 i n.). Tymczasem 
w pracy nie znajdujemy odpowiedzi na zasygnalizowane problemy. Nie dowia
dujemy się, w jaki sposób rozwiązano spór o odszkodowania na rzecz strony 
niemieckiej, wysuwany w latach dwudziestych, czy istniała współpraca między 
firmami obu krajów w ciągu omawianego okresu, w jaki sposób angażował się_ 
kapitał niemiecki w budowę polskich obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym, 
w tym portu w Gdyni, czy istniała wymiana myśli technicznej między stroną 
polską i niemiecką, jak kształtował się handel morski i jaką rolę odgrywały 
w nim porty Gdańska i Szczecina. Wiadomą jest dziś rzeczą, iż na tym odcinkQ 
było wiele niedomówień. Gdańsk i Szczecin wykorzystywane były przez propa
gandę hitlerowskich Niemiec jako narzędzie bojkotu jakichkolwiek prób rozsąd
nej polityki zbliżenia polsko-niemieckiego . w omawianych latach. I wreszcie jaką 
rolę w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych w latach 1919-1939 odgry
wało polskie wychodźstwo bądź to na roboty sezonowe do rolnictwa, bądź też do 
przemysłu niemieckiego. Tę ostatnią sprawę Autor jedynie zasygnalizował wspo
minając o podpisaniu w Warszawie w dniu 24 XI 1927 r. polsko-niemieckiej kon
wencji o robotru1ta{:h rolnych i innych porozumień regulujących ten złożony pro
blem (s. 130). 
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Tymczasem zagadnienie polskiego wychodźstwa do Niemiec w dwudziestoleciu 
międzywojennym było dla strony polskiej zagadnieniem o dużej doniosłości tak 
społeczno-ekonomicznej, jak i politycznej. Władze niemieckie zdając sobie z tego 
sprawę często ten problem podnosiły przy przetargach w stosunkach polsko-nie

mieckich, zarówno w okresie republiki weimarskiej, jak i Trzeciej Rzeszy (patrz 
szerzej K. Fiedor, Polscy robotnicy rolni na Sląsku pod panowaniem niemieckim 

na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968, oraz A. Poniatowska, 
Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1918-1939, Po

znań 1971). 
Z obowiązku recenzenta chciałbym również zwrócić uwagę na drobne niedo

ciągnięcia warsztatowe Autora. Wydaje mi się, iż należało ujednolicić podawanie 
nazw organiza�ji niemieckich. Błahut bowiem niektóre z nich podaje najpierw 
w brzmieniu polskim, a następnie niemieckim, co uważam za najbardziej właści
we (s. 208, 217, 257), w innym miejscu używa jedynie określeń polskich (s. 212, 215), 
a jeszcze w innym tylko niemieckich (s. 41, 42, 49, 119, 138, 212, 214). Niewłaściwie 
też nazywa ,,Reichserbhof" ,,zagrodą wiejską" zamiast stosowanego w literaturze 
historycznej określenia „zagroda dziedziczna" (s. 257, oraz Jonca, op. cit., s. 250 i n.). 

W sumie więc recenzowana rozprawa, choć jest poważnym osiągnięciem nau
kowym Autora, nie daje pełnego obrazu polsko-niemieckich stosunków gospodar
czych w latach 1919-1939. Zagadnienie to nadal czeka na gruntowne opraco

wanie. 

Karol Fiedor 

TRADITION UND NEUBEGINN. INTERNAT.IONALE FORSCHUNGEN ZUR 
DEUTSCHEN GESCHICHTE IM 20. JAHRHUNDERT, Koln-Berlin-Bonn-Miln
chen 1975, ss. X + 565. 

W dniach 10-15 IX 1974 r. odbyło się w Bad Brilckenau (RFN) sympozjum 
poświęcone najnowszej historii Niemiec. Zorganizowała je fundacja im. Aleksan
dra Humboldta dla swoich byłych stypendystów, zajmujących się badaniem dzie
jów Niemiec 1• Plon imprezy naukowej został opublikowany (pod redakcją Joa
chima Hiittera, Reinharda Meyersa i Dietricha Papenfussa) w formie recenzo
wanego tomu. 36 autorów z 11 krajów (wszystkich uczestników sympozjum 
było 55) zaprezentowało 39 artykułów, poprzedzonych wprowadzeniem H. A. Ja
cobsena na temat problemu kontynuacji niemieckiej polityki zagranicznej w XX w. 

Redaktorzy ułożyli materiał w kilku działach. Operacja ta dokonana została 
z pewnym trudem, gdyż rozległa i różnorodna tematyka nie ułatwiała znalezienia 
jednolitego kryterium i wspólnego mianownika. Aby nadać konstrukcji tomu wra
żenie spoistości, redaktorzy zaopatrzyli każdy dział w słowo wiążące, co zresztą 
tylko częściowo wpłynęło na zwartość kompozycyjną. Całość zainteresuje zapewne 
wielu polskich badaczy zajmujących się historią Niemiec. 

Kanadyjczyk I. N. Lambi przedstawia plany operacyjne niemieckiej mary
narki wojennej z lat 1882-1899 i stwierdza, że w projektowanych przez Niemcy 
działaniach wojennych ten rodzaj broni odgrywał podrzędną rolę. H. H. Herwig 
rozpatruje aspekty stosunków niemiecko-amerykańskich w latach 1888-1941 
i określa je jako funkcję „chybionej polityki światowej". Autor wyraża optymi
styczne przekonanie, że nie ma dziś na świecie nikogo, kto by nawet w sennych 

1 A. B r  o ż e k, Sympozjum najnowszej historii Niemiec w Bad Briickenau, 
(Kwartalnik Historyczny, R. 82: 1975, nr 2, s. 505 i n.); t e  n ż e, W oczach „mło
dych" (Opole, R. 6: 1975, nr 1, s. 8 i n.). 
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marzeniach zajmował się restauracją „niemieckiej polityki światowej". W. F. Shel
don prezentuje obraz Hitlera propagowany w amerykańskim tygodniku ,,Time" 
w latach 1923-1933; ciekawe to studium ukazuje, jak stronniczo amerykańska 
opinia publiczna była informowana o obliczu niemieckiego faszyzmu. J. Bradley 
zastanawia się nad stosunkami niemiecko-radzieckimi w 1920 r. i ujawnia m.in. 
plany polskich komunistów dotyczące Sląska i Bawarii (w kwietniu 1920 r.). 
R. Grathwol charakteryzuje stosunek DNVP do G. Stresemanna i do konferencji
w Locarno.

G. Rhode prezentuje obraz Niemiec i Niemców we wschodniej Europie w do
bie republiki weimarskiej. Autor neguje na kilku przykładach kontynuację histo
ryczną (Goci i Wandalowie nie są poprzednikami Niemców, a husyci nie są ante
natami Czechów), by móc postawić ryzykowną tezę o braku łączności między 
Fryderykiem II, Bismarckiem i Hitlerem. Znacznie bardziej interesujące są wy
wody Autora o stereotypie Niemca funkcjonującym w świadomości Polaków 
w okresie międzywojennym (zresztą na ten temat Rhode wypowiadał się już 
wielokrotnie). A. Mitrović przedstawia stosunki niemiecko-jugosłowiańskie w epoce 
Stresemanna, P. Gunst zajmuje się węgierskim eksportem produktów rolnych na 
rynek Nięmiec, P. M. Kennedy ukazuje meandry brytyjskiej strategii politycznej 
wobec Niemiec w latach 1931-1939, R. Meyers analizuje stosunek dominiów wobec 
brytyjskiej polityki europejskiej w latach trzydziestych X.X w., K. R. Stadler przed
stawia austriacki ruch na rzecz Anschlussu z Niemcami oraz rozwój idei narodo
wej w Austrii podczas II wojny światowej. Nie pominięto stosunków niemiecko
-chińskich, omówionych w dwóch artykułach pióra Kuo-chi Lee oraz Hsi-huey 
L�np. 

Obszerny dział poświęcony okresowi II wojny światowej otwiera artykuł 
A. Hillgrubera, w którym porównuje się badania nad tym okresem w NRD
i w RFN. Ingerencją Trzeciej Rzeszy w politykę Słowacji zajmuje się M. S. Du
rica, a A. Sagvari prezentuje dwa artykuły bibliograficzne o węgierskiej historio
grafii. P. Airas bada ideę sprawiedliwej wojny w Mein Kampf Hitlera, a J. W.
Baird przedstawia niektóre aspekty hitlerowskiej propagandy wojennej. H. Olszew
ski w interesującym studium odtwarza faszystowską koncepcję historii, pełniącą
bardzo ważną funkcję ideologiczną i propagandową oraz całkowicie sprzeczną
z nauką. Stosunek SS do kwestii wyznania religijnego omawia J. M. Steiner,
a F. Połomski zajmuje się wpływem rasizmu na politykę ludnościową Trzeciej
Rzeszy. A. Szefer przedstawia losy niemieckich przesiedleńców na terenie pro
wincji górnośląskiej podczas II wojny światowej, A. Brożek daje syntetyczny
przegląd ruchów migracyjnych na terenach pruskiego Wschodu w X.X w. oraz
omawia „Osterlass" Hitlera z 1 II 1939 r. J. Kozeński dokonuje przeglądu pol
skiej literatury historycznej na temat niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej.
M. Wolfson analizuje grupowy portret 70 osób zaangażowanych w akcję rato
wania Żydów przed zagładą. Zachowanie się Żydów w okresie faszystowskich
prześladowań studiuje H. S. Levine. A. M. S. Soler podejmuje temat współpracy
między hiszpańskim faszyzmem a niemieckim narodowym socjalizmem w latach
1933-1934. Y. Yarnaguchi natomiast dokonuje porównania między faszyzmem w Ja
ponii i w Trzeciej Rzeszy.

W zakresie historii gospodarczej opublikowano w recenzowanym tomie jedynie 
kilka prac. H. Kellenbenz oma� stan zaawansowania tej dziedziny badań histo
rycznych w RFN. T. Kitani przedstawia - w ślad za M. Weberem - proces 
„feudalizacji" wielkiej burżuazji niemieckiej w epoce cesarstwa, a R. Gellately 
charakteryzuje rolę drobnego rynku handlowego w Niemczech na przełomie XIX 
i X.X w. S. Firth zajmuje się polityką niemieckiego imperializmu wobec robotni
ków na terenie niemieckiej Nowej Gwinei (przed 1914 r.). J. A. Moses w artykule 
pt. Cari Legien jako prekursor demokracji gospodarczej usiłuje zrehabilitować re-
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formizm i rew1zJonizm przywódcy Komisji Generalnej Związków Zawodowych, 
chwaląc szczególnie jego politykę autonomii ruchu związkowego i odseparowania 
go od SPD. 

Najmniej licznie reprezentowany jest ostatni dział, dotyczący historii RFN. 
E. N. Peterson ocenia tam wpływ USA w latach 1945-1952. J. Sułek analizuje 
genezę RFN, rozprawiając się z pokutującą tu i ówdzie tezą, jakoby powstanie 
tego państwa było wyłącznie dziełem zachodnich mocarstw okupacyjnych. Wresz
cie D. L. Bark omawia stosunki między USA i zachodnią Europą w siedemdzie
siątych latach X.X w. 

W sumie omawiany tom stanowi zbiór interesujących prac. Część Autorów 
dostarczyła relacji o wynikach swych już opublikowanych badań, część przedsta
wiła nowe i oryginalne efekty badawcze. Nie jest to plon konferencji naukowej 
zorganizowanej na określony z góry temat, dlatego tom zawiera bardzo zróżnico
wane prace (co m.in. spowodowało, że w niniejszej recenzji można było tylko 
zasygnalizować zawartość zbioru). Spinające klamry w postaci tytułu (Tradycja

i nowe początki) oraz międzydziałowych akapitów wiążących stanowią słabe spoiwo 
całości. 

W kwestiach zasadniczych panują na ogół wśród Autorów zbieżne poglądy 
(wyjątek stanowią G. Rhode i J. A. Moses). Pod względem warsztatowym rzuca 
się w oczy wpływ niemieckich szkół historycznych. Prace sześciu polskich autorów 
reprezentują dobry poziom i stanowią niezłą wizytówkę polskiej historiografii. 

Franciszek Hawranek 

L. Mill l e r o w a, SIEC PARAFIALNA KOSCIOŁA KATOLICKIEGO W POL
SCE W 1970/72 R. (Materiały ąo Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, 
t. III), Lublin 1975, SS. 241 + 5 map.

Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim przybliżył o następny krok moment opracowania epokowego 
Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. Za krok taki niewątpliwie należy 
uznać opublikowanie przez Towarzystwo Naukowe KUL-u kolejnego tomu mate
riałów do tegoż Atlasu 1. Co prawda, omawiana praca jest nie tyle zagonem 
historii, ile raczej grządką, niemniej jednak grządką bardzo ważną i dlatego 
należy się jej nieco więcej uwagi. Składa się ona z czterech zasadniczych części: 
krytycznego wstępu (s. 5-24), obszernego dodatku statystycznego (s. 25-62), 2 map 
i 3 kartogramów oraz indeksu do mapy głównej. Wydrukowano ją małą poli
grafią w nakładzie 1000 egzemplarzy. Z uwagi na szeroki krąg odbiorców nakład 
nie jest więc zbyt duży. 

Część wstępna omawia podstawy źródłowe (są to przede wszystkim roczniki 
diecezjalne), zasady opracowania map, kartogramów i tabel statystycznych tudzież 
organizację terytorialną kościoła katolickiego w Polsce w 1972 r. Pod względem 
ilości zgromadzonych danych praca jest iście benedyktyńska (w dobrym znaczeniu 
tego określenia), trudno bowiem znaleźć inne słowo lepiej oddające rzeczywisty 
ogrom włożonego w nią wysiłku. Sądzę więc, że Autorka wybaczy recenzentowi 
ten niesłusznie zresztą zdewaluowany termin. 

W książce zamieszczono aż 45 tabel i wykazów statystycznych. Podają one 
szereg podstawowych - niekiedy trudnych do uzyskania - danych o kościele 

1 Por. np. recenzję J. Janczaka w „Sląskim Kwartalniku Historycznym So
bótka", R. X.XIX, 1974, nr 3, s. 267-269. 



Reeenzje 505 

katolickim w Polsce. Znajdujemy tu między innymi powierzchnię poszczególnych 
diecezji polskich, liczbę parafii w diecezjach i dekanatach, z rozbiciem na parafie 
miejskie i wiejskie, liczbę księży w diecezjach, z podziałem na kapłanów die
cezjalnych i zakonnych (ci ostatni w niektórych diecezjach przekraczają 400/o 
ogólnego stanu duszpasterstwa), itd. 

Pokaźny_ rozmiarowo indeks-słownik zajmuje 3/� pracy (s. 65-240). Zawiera
on wszystkie nazwy miejscowości parafialnych znajdujące się na mapie głównej 
i na dołączonych do niej planach większych miast (posiadających ponad 7 parafii). 
Obok ułatwiających odszukanie parametrów położenia przy każdej miejscowości 
zaznaczono jej przynależność do diecezji i dekanatu. W miejscowościach o kilku 
parafiach podano wezwania kościołów, a niekiedy także nazwy dzielnic. Osobno 
oznakowano miejscowości typu miejskiego. W indeksie (ale nie na mapie) za
mieszczono również 60 parafii diecezji wrocławskiej zniesionych w 1972 r. Danych 
o już nieaktualnych podziałach znajduje się zresztą w pracy więcej. Wzmacniają
one bardzo walor historyczny książki. Indeks jest w zasadzie przejrzysty i solidny,
chociaż zakradło się doń kilka drobnych pot�nięć, np. dlaczego Nową Hutę po
traktowano jako odrębne miasto, skoro jest ona dzielnicą Krakowa?

Kartografa historycznego szczególnie interesują załączone do książki mapy. 
Są one czarno-białe i wykonane zostały jedną z najtańszych technik (przykład 
godny naśladowania w tego typu wydawnictwach). Czteroarkuszową mapę główną, 
zawierającą sieć parafialną kościoła katolickiego w Polsce w 1972 r., opracowano 
w skali 1 : 500 OOO. Na drugiej mapie ślepymi punktami zaznaczono wszystkie 
parafie katolickie w Polsce. Opracowano ją w skali 1 : 1 OOO OOO. Pokazuje ona 
bardzo wyraźnie zagęszczenie sieci parafialnej. Mapy te uwzględniły granice 
metropolii, diecezji i dekanatów. Natomiast trzy kartogramy (wykonane w skali 
1 : 2 OOO OOO) przedstawiają kolejno: przeciętną wielkość parafii w poszczególnych 
diecezjach, zagęszczenie placówek duszpasterskich w diecezjach oraz przeciętną 
liczbę księży na jedną parafię w diecezjach. Wszystkie te problemy zobrazowano 
według stanu z 1972 r. 

W sumie omawiana książka, chociaż nie wyczerpuje całości problematyki zwią
zanej z podziałami terytorialnymi kościoła katolickiego w Polsce�. poważnie sysfe
matyzuje, uściśla i wzbogaca naszą wiedzę o tym kościele w okresie powojennym. 
Udostępnia ona szerszemu ogółowi wiele niełatwych do uzyskania materiałów nie
zbędnych przy wszelkich badaniach religioznawczych, zwłaszcza zaś natury geo
graficzno-historycznej. Sprostowano w niej również sporą garść danych - nieraz 
nawet podstawowych - błędnie podawanych w naszych najbardziej dostępnych 
publikacjach. Wymieńmy tu chociażby bardzo znacznie zawyżoną w Wielkiej ency

klopedii powszechnej PWN liczbę parafii katolickich w całej Polsce i w pojedyn
<:zych diecezjach 3• Recenzowana książka, podobnie jak i inne wydawnictwa Insty
tutu Geografii Historycznej Kościoła, mimo swej pozornej fragmentaryczności sta
wia przed badaczami cały szereg najróżnorodniejszych pytań. I w tym obok strony 
materiałowej chyba tkwi ich ogromna wartość. Odbiorca z zaciekawieniem więc 
oczekuje na ukazanie się następnych tomów Materiałów do Atlasu historycznego

chrześcijaństwa w Po!sce. 

Julian Janczak 

2 Brakuje nam szczególnie liczby i rozmieszczenia kościołów pomocniczych
oraz granic okręgów parafialnych. Należy żywić nadzieję, że w dalszej kolejności 
problemy te zostaną przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła opracowane. 
Oby jednak jak najrychlej. 

3 Zob. t. IX, s. 123. 




