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K. W a c h  o w s k i, CMENTARZYSKA DOBY WCZESNOPIASTOWSKIEJ NA

$LĄSKU (Prace Komisji Nauk Humanistycznych PAN, Oddział we Wrocławiu, nr 3), 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 156, tabl. XII. 

Prezentowana pozycja wypełnia odczuwalny już od dawna w literaturze facho

wej brak pełnego opracowania i zestawienia znanych dotychczas cmentarzysk ślą
skich doby wczesnopiastowskiej. Chronologicznie obejmuje okres od końca X do 

końca XIII w. Na podstawie ponad 100 cmentarzysk szkieletowych z terenu Sląska 
(omówionych szczegółowo w dołączonym do pracy specjalnym katalogu stanowisk) 

Autor scharakteryzował wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy tej części Pol
ski. Otrzymane wyniki przedstawił na szerszym tle zwyczajów pogrzebowych z po
zostałych ziem polskich. Zaznaczył, że w VI-VIII w. na $ląsku występowały 
jedynie groby ciałopalne. Dopiero od schyłku X w. wyłączny stal się na tym obsza
rze obrządek szkieletowy, o dominującej płaskiej formie grobu. Najwcześniejsze 
śląskie cmentarzyska szkieletowe lokowane były zazwyczaj na nieuprawnych piasz
czystych wzniesieniach bądź na rozleglejszych uprawnych płaskowyżach lessowych, 
częstokroć na miejscach używanych od dawna na cele grzebalne. Sporadycznie za
kładano też cmentarze na miejscu wcześniejszych osad. Liczba grobów na jednym 
stanowisku dochodziła do 150, wyjątkowo do 200. Najczęściej groby zgrupowane 
były w rzędy przechodzące z północy na południe. Nie zaobserwowano na $ląsku 

ścisłych zależności między płcią a orientacją czaszki, jakie występują np. na niektó
rych cmentarzyskach Mazowsza czy Małopolski. Podobnie jak na innych ziemiach 
polskich rzadko występują na $ląsku pochówki podwójne, w których spoczywa 
kobieta i mężczyzna. 

Zakładane około polowy XII w. i później cmentarze wykazują już pewne cechy 
odmienne od cmentarzy rzędowych (pozakościelnych), których część zresztą funkcjo
nowała nadal aż do końca XII w., a może nawet dłużej. Natomiast przy ośrodkach 
przodujących powstają już w XI w. cmentarzyska przykościelne. Spośród istotniej
szych cech nowych cmentarzy Autor wskazał na następujące: układanie wszystkich 
zmarłych głową na zachód, znaczne zagęszczenie pochówków, wielokrotne grzebanie 
zmarłych na tym samym miejscu i wynikające z tego istotne zwiększenie ogólnej 
liczby grobów, która na jednym stanowisku dochodziła do 1000, duży spadek liczby 
grobów zawierających inwentarz i wreszcie zmiany w składzie inwentarzy grobo

wych. Przyczynę ubóstwa inwentarzy na ówczesnych cmentarzyskach śląskich Autor 
upatruje nie tyle w oddziaływaniu ideologii chrześcijańskiej, ile raczej w silniejszej 
i lepiej zorganizowanej administracyjnie polityce, zwłaszcza majątkowej, kościoła 
na $ląsku. 

Dla archeologów praca K. Wachowskiego stanowić będzie bodziec do podej
mowania dalszych badań, mających na celu uzyskanie możliwie pełnego wizerunku 
zwyczajów pogrzebowych na ziemiach polskich, historykom zaś ułatwi ona w istot

nym stopniu wykorzystanie śląskich materiałów grobowych do badań nad stosun

kami społecznymi na $ląsku w X-XIII w., w tym także nad dokładniejszym 
określeniem oddziaływań kościoła na obrządek pogrzebowy zarówno przed, jak i po 
połowie XII w. 

Stanisław Solicki 



594 Omówienia 

STUDIA NAD HISTORIĄ DOMINIKANÓW W POLSCE (1222-1972), pod red. 

J. Kłoczowskiego, Warszawa 1975, t. I, ss. 702, mapy, wy'kresy; t. II, ss. 648.

Omawiane wydawnictwo ukazało się w związku z 750-leciem działalności Za
konu 00. Dominikanów na ziemiach polskich. W dwu obszernych tomach zamiesz
czono kilkanaście rozpraw szczegółowych i analitycznych, traktujących o dziejach 
i działalności dominikanów w Polsce. Sporo uwagi poświęcono przy tym problema
tyce zakonu dominikańskiego na Śląsku. J. Kłoczowski w rozprawie Zakon Braci 
Kaznodziejów w Polsce 1222-1972. Zarys dziejów (t. I, s. 19-141) wiele miejsca 
przeznaczył na omówienie działalności dominikanów śląskich, głównie w okresie 

średniowiecza. Sporo ciekawych, często zupełnie nowych informacji na tenże temat 
przynosi rozprawa P. Kielara Studia nad kulturą szkolną i intelektualną domini
kanów prowincji polskiej w średniowieczu (t. I, s. 271-515). Autor nadmienia m. in. 

o powstaniu i rozwoju organizacji szkolnej dominikanów na śląsku w XIII-XJN w.,

na podstawie rękopisów podominikańskich, zachowanych w Bibliotece Uniwersy
teckiej we Wrocławiu, prezentuje główne kierunki oraz zabytki śląskiego piśmien

nictwa dominikańskiego XIII-XIV w., zamieszcza krytyczny rozbiór listy pisarzy
dominikańskich wrocławskiego klasztoru św. Wojciecha, wreszcie kreśli biografie
i omawia spuściznę biblioteczną dwu wybitnych dominikanów śląskich - Fran
ciszka Oczki i Jana z Ząbkowic. Z kolei J. B. Korolec w rozprawie Studia nad
szkolnictwem dominikańskim w Polsce (t. I, s. 517-542) zajął się działającym w śro
dowisku wrocławskim i krakowskim przedstawicielem myśli dominikańskiej, Ma
ciejem Haynem, i metodą jego pracy nad przybliżeniem traktatów św. Tomasza
studiującym teologię. J. Wolny w rozprawie Uwagi o kaznodziejstwie dominika·ń
skim w Polsce średniowiecznej (t. I, s. 543--552) zwrócił uwagę na zbiór kazań
dominikanina śląskiego Peregryna z Opola, pozwalający lepiej poznać kaznodziej
stwo dominikańskie oraz dorobek piśmiennictwa homiletycznego dominikanów pol
skich.

Specjalnie sprawom śląskim poświęcona została rozprawa Klasztory domini
kańskie na Śląsku w czasie reformacji (t. I, s. 553-586) pióra P. Kielara. Ukazano 
w niej kształtowanie się postaw dominikanów wobec szerzącego się na śląsku 
luteranizmu. Klasztory dominikańskie, podobnie zresztą jak klasztory innych za
konów, uległy wówczas procesowi pewnego rozkładu. Przyczyną były idee Lutra 
oraz warunki materialne, które zmusiły zakonników, zwłaszcza ludniejszych zako
nów, do szukania innych miejsc pobytu. Niektórzy dominikanie przenieśli się wtedy 

ze Śląska do Polski, inni samowolnie wystąpili z zakonu i osiedlili się w parafiach. 
W późniejszych latach część z nich, po odbyciu przewidzianej pokuty, powróciła 

do klasztorów, niektórzy jednak pozostali na stale poza zakonem. Z czasem dosto
sowali się do nowego porządku i stali się luteranami. 

Drugą pozycją poświęcol'\ą wyłącznie sprawom śląskim jest rozprawa K. Za
wadzkiej Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu (t. II, s. 289-389). Autor
ka przedstawiła zarys dziejów tejże biblioteki, jednej z największych na śląsku, 
od momentu założenia wrocławskiego klasztoru św. Wojciecha w 1226 r. do jego 
sekularyzacji w 1810 r. Określiła lokalizację i urządzenie wnętrza biblioteki oraz 

omówiła obowiązki bibliotekarza. ,Zajęła się również problematyką gromadzenia 

i uzupełniania zbiorów drogą darów, kupna i wymiany oraz przepisywania książek 
we własnym skryptorium. Zwróciła uwagę na sprawę rozmieszczenia książek, ich 
katalogowania, udostępniania i konserwacji. Wreszcie przeprowadziła treściową i ilo

ściową analizę księgozbioru. Na tym tle szczegółowych zagadnień wykazała, że 
biblioteka dominikanów wrocławskich stanowiła uporządkowany księgozbiór, pozo
stający pod opieką bibliotekarza obeznanego z techniką biblioteczną. W skład księ-
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gozbioru wchodziły głównie książki treści teologiczno-filozoficznej. Był to księgo
zbiór specjalistyczny, gromadzony i powiększany na potrzeby dominikanów jako 
warsztat ich pracy. Porównując bibliotekę dominikanów wrocławskich z innymi 
bibliotekami klasztornymi Autorka doszła do wniosku, że była to typowa większa 
biblioteka klasztorna. Swym lokalem, wyposażeniem wnętrza i techniką biblioteczną 
dorównywała innym bibliotekom klasztornym nie tylko na Sląsku, ale także na 
zachodzie Europy, a niektóre z nich nawet przewyższała. Od niedominikańskich zaś 
księgozbiorów różniła się dużą ilością literatury kaznodziejskiej i faworyzowaniem 
dziel autorów własnego zakonu. 

Stanisław Solicki 

Z. W a w r z o n o w s k a, UZBROJENIE I UBIÓR RYCERSKI PIASTÓW
SLĄSKICH OD XII DO XIV WIEKU, LTN, Wydział II - Nauk Historycznych 
i Społecznych (Acta Archeologica Lodziensia, nr 25), Lódź 1976, ss. 115, tabl. XJXIII. 

Na podstawie analizy bogatych materiałów źródłowych, wydobytych z zasad
niczych środków przekazu ikonograficznego: monet, pieczęci, rzeźb i malarstwa, 
Autorka starała się dać możliwie pełny obraz uzbrojenia i ubioru rycerstwa ślą
skiego od XII do XIV w. W konkluzji stwierdziła, że w objętym badaniami czasie 
można wyodrębnić w dziejach uzbrojenia i ubioru rycerstwa śląskiego dwa okresy. 
Okres pierwszy - od XII do mniej więcej pierwszej ćwierci XIV w. - charak
teryzuje się powszechnym używaniem różnego rodzaju wiotkich ochron ciała, czyli 
pancerzy. Towarzyszyła temu suknia rycerska, początkowo długa i noszona pod 
pancerzem, później - od polowy XIII w. - krótsza i noszona na zbroi. Powszech
nie występującym wówczas typem hełmu był zrazu hełm stożkowy o różnych for
mach, wypierany od połowy XIII w. przez hełmy garnczkowe. Tarcza jest w tym 
okresie. duża, trójkątna lub migdałowata. Od połowy XIII w. wprowadzane są 
stopniowo małe tarcze trójkątne. Uzbrojenie zaczepne reprezentuje krótki, jedno
ręczny miecz o głowni przeznaczonej do cięcia i klucia oraz włócznia o masywnym 
grocie. W okresie drugim - od mniej więcej pierwszej ćwierci ,XIV w. do 1420 r. -
następuje stopniowe osłanianie ciała rycerza, zrazu kończyn, później także tułowia, 
ochroną z blach. Najbardziej typową dla XIV w. była zbroja z lentnerem - krót
kim, obcisłym kaftanem ze skóry lub tkaniny, pokrywającym napierśnik i naplecz
nik. Oprócz lentnera występowały różnego rodzaju kurty pancerne, przeszywanice 
oraz kolczugi. Zapewne na przełomie XIV/XN w. pojawiają się na Sląsku pierwsze 
egzemplarze pełnej zbroi płytowej. Nadal jest w użyciu hełm garnczkowy, który 
jednak mniej więcej od polowy XIV w. wyraźnie ustępuje miejsca różnego rodzaju 
łebkom otwartym i zapewne też zaopatrzonym w ruchomą zasłonę. Charaktery
styczną dla XIV w. formą tarczy jest występująca już uprzednio mała tarcza trój
kątna. Wraz ze zmianą form uzbrojenia obronnego zmienia się także uzbrojenie 
zaczepne. Miecz staje się węższy, cieńszy, dłuższy i bardziej kanciasty. Wykształciła 
się też wówczas typowa średniowieczna kopia. Z całości rozważań Autorki wynika, 
że w dziedzinie uzbrojenia i ubioru rycerskiego średniowieczny Sląsk, podobnie 
zresztą jak większość pozostałych ziem polskich, nie odbiegał zasadniczo od innych 
krajów Europy łacińskiej. Omawiana pozycja z powodzeniem zapełnia istniejącą 
dotychczas w literaturze fachowej ogromną lukę w zakresie naszej wiedzy o uzbro
jeniu i ubiorach rycerstwa śląskiego i z pewnością stanie się w przyszłości jedną 
z najsolidniejszych podstaw do opracowania obszernej syntezy uzbrojenia i ubioru 
rycerskiego w średniowiecznej Polsce. 

Stanisław Solicki 
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J. K u t  h a  n, GOTICKA ARCHITEKTURA V JIZN1CH CECHACH ZAKLA-
DATELSKE DfLO PREMYSLA OTAKARA II, Praha 1975, ss. 221. 

. 

Treścią rozprawy jest próba ukazania na przykładzie architektury gotyckiej 
południowych Czech, w jaki sposób sztuka czeska doby panowania Przemysła Otto
kara II zdobyła znaczącą pozycję w kulturze środkowoeuropejskiej. Na wstępie 
Au�or przypomniał, że na przełomie pierwszej i drugiej polowy XIII w. państwo 
czeskie znalazło się na etapie poważnych zmian oraz rozwoju w zakresie stosunków 
politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Wpłynęło to korzystnie również na roz
wój czeskiej architektury, w której od drugiej polowy XIII w. przyjął się na dobre 
styl gotycki. Związane to było w istotnym stopniu z fundatorską i kolonizacyjną 
działalnością Przemysła Ottokara II - czołowego zwolennika stosowania gotyku 
w architekturze. Z inicjatywy króla budowano w południowych Czechach gotyckie 
zamki, klasztory i miasta, które miały wspierać pozycję monarchy. One też stały 
się ·rychło swego rodzaju centrami propagowania nowego stylu w budownictwie już 
nie tylko na ziemiach czeskich, ale także daleko poza ich granicami. Pożytecznym 
uzupełnieniem rozprawy są liczne fotografie zabytków architektury gotyckiej po
łudniowych Czech. 

Stanisław Solicki 

W. T a  u s  k, BRESLAUER TAGEBUCH 1933-1944, Berlin 1975, s. 266.

Jest to kolejne wydanie ciekawego dziennika mieszkańca Wrocławia Waltera 
Tauska z lat 1925-1940. Po raz pierwszy relacje Tauska ukazały się w tłumaczeniu 
na język polski w postaci książki pt. Dżuma w mieście Breslau (Warszawa 1973). 
Całości opracowania, wyboru i tłumaczenia dokonał R. Kincel (por. nota: ,,Sobótka", 
1973, nr 4, s. 503-504). Omawiane wydanie zostało opublikowane w stolicy NRD 
w języku oryginału. Autorem wstępu oraz koncepcji wyboru jest również R. Kincel. 

Różnice między tymi publikacjami polegają nie tylko na technicznej stronie 
wydania i ikonografii (w wydaniu NRD-owskim zamieszczono stosunkowo dużo 
zdjęć), ale także na koncepcji wyboru. W wydaniu z 1973 r. Kincel zachował część 
dziennika z lat 1925-1931, co rzuca wiele światła na złożoną osobowość W. Tauska 
oraz na trudności ekonomiczne i konflikty okresu kryzysu. W nowej edycji zre
zygnował z tej części, a opublikował wyłącznie okres dojścia do władzy i rządów 
faszystów. Pod innymi względami różnice są niewielkie (np. nota pod datą 31 VII 
1933 - s. 100, której nie ma w wydaniu polskim). 

Czytelnik w NRD otrzymał ciekawą lekturę, rzucającą istotne światło na jeden 
z najtrudniejszych okresów. W. Tausk, mimo swoich porażek na polu literatury 
pięknej, w dziennikach pisze ciekawie i spogląda głęboko na zachodzące procesy. 
Jako człowiek wywodzący się z rodziny żydowskiej odczuwał szczególnie przejawy 
terroru faszystowskiego. Obszerny wstęp charakteryzuje jego losy. 

Jerzy Pabisz 

,,HISTORICKA GEOGRAFIE", NR 13, Sbornik pi'ispevku k 30. vyroci osvo
bozdeni Ceskoslovenska Sovetskou Armadou, Praha 1975, ss. 316 + zal. 38 map 
i diagramów. 

Książka prezentuje osiągnięcia i przemiany społeczno-gospodarcze Czechosłowa
cji w okresie ostatniego 30-lecia. Jak pisze L. Kopacka, decydującą rolę w tym 
procesie odegrał przemysł. Nacjonalizacja przemysłu rozpoczęta w 1945 r. nie �lk? 
w sposób zasadniczy ukształtowała socjalistyczną świadomość klasy robotmczeJ, 
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ale także wyraźnie zmieniła strukturę tej ważnej gałęzi gospodarki. Obecnie cechuje 

ją koncentracja produkcji. Niemniej jest wiele jeszcze zakładów przemysłowych 

o charakterze regionalnym, których specjalizację określa położenie geograficzne.

Szerzej pisze o tym F. Vetrovec, omawiając m. in. rozwój gospodarczy regionu

Klatovy. K. Horak przedstawia rolę energetyki. Wskazuje on przede wszystkim na

zak.re wykorzystania źródeł energii i na system współpracy państw socjalistycznych

w tym zakresie w ramach RWPG.

Zagadnienia przemian w rolnictwie czechosłowackim, dokonane w ciągu po

wojennego 30-lecia, znajdują swoje odbicie w pracach A. Gi:itza, L. Jelecka 

i F. Dudka. Stwierdzają oni, że podstawą socjalistycznych przeobrażeń rolnictwa 

była kolektywizacja, zrealizowana w latach 1949-1960. Dzięki niej od 1966 r. osiąga 

się znaczny wzrost wydajności w produkcji zbóż i hodowli. Zagadnienia związane 

z rozwojem rolnictwa uzupełnione zostały dodatkowo wykazami podstawowej lite

ratury. Szczególnie interesująca jest bibliografia prac o przemyśle cukrowniczym, 

zestawiona przez Dudka. 

Wiele miejsca poświęcono też współczesnym problemom komunikacji, zwłaszcza 

autobusowej, kolejowej i lotniczej. Zajmują się nimi prace J. Hurskiego, M. Ko

stilkovej. Natomiast L. Grimm opracował krótki zarys historii radiofonii czecho

słowackiej. 

Wśród publikacji poświęconych kartografii wymienić wypada rozprawę L. Mu

chy o czechosłowackich wydawnictwach atlasowych. Autor prezentuje je w trzech 

grupach: 1. atlasy świata, 2. atlasy Czechosłowacji, 3. atlasy astronomiczne. Uwagę 
zwraca też artykuł J. Janczaka o wydawanym aktualnie Atlasie historycznym 

Sląska z końca XVIII w.

Janusz Kościk 




