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Marek Bura k, Halina Okó l ska, FRIEDHÖFE DES ALTEN BRESLAUS, Muzeum Architek-
tury we Wroc³awiu, Wroc³aw 2007, ss. 336.

Imponuj¹ca publikacja Haliny Okólskiej i Marka Buraka stanowi owoc wielu lat badañ. Auto-
rzy starali siê w niej udokumentowaæ wszystkie znane cmentarze na terenie obecnego Wroc³awia.
Opis poszczególnych nekropolii zosta³ uporz¹dkowany wed³ug jednolitego schematu w nastêpuj¹-
cych punktach: okres istnienia, architektoniczna infrastruktura cmentarna, zachowane nagrobki i epi-
tafia, historia cmentarza, krótkie biogramy najwa¿niejszych osób na nich pochowanych oraz wykaz
wykorzystanych archiwaliów i publikacji. Sam fakt, ¿e Autorzy w ten sposób opracowali 119 cmen-
tarzy, œwiadczy o tym, ¿e mamy do czynienia z ksi¹¿k¹ o znaczeniu prze³omowym dla historii Wro-
c³awia. Odt¹d wszystkie badania i rozwa¿ania dotycz¹ce poruszonych w niej tematów maj¹ bardzo
dogodny punkt wyjœcia. W tej warstwie zauwa¿y siê tylko dwie niekonsekwencje: dziwiæ musi po
pierwsze fakt, ¿e Autorzy w ogóle nie wykorzystali ksi¹g pogrzebowych i zgonów, które zawieraj¹
czêsto wa¿ne informacje na temat historii odpowiednich nekropolii. Druga polega na pewnym bra-
ku konsekwencji w jej konstrukcji – po bloku cmentarzy konfesji chrzeœcijañskich nastêpuj¹ cmen-
tarze komunalne, potem wojskowe, a na koñcu cmentarze ¿ydowskie, które te¿ s¹ przecie¿ nekropo-
liami wyznaniowymi i jako takie znalaz³yby siê lepiej w pierwszym bloku.

Jedn¹ z wielkich zalet publikacji jest jej wyborna szata graficzna. Zw³aszcza du¿a liczba repro-
dukowanych planów i projektów umo¿liwia czêœciow¹ kontrolê atrybucji Autorów. Niestety tu tra-
fiamy na drug¹, nie najlepsz¹, by nie rzec: wrêcz wyj¹tkowo z³¹ stronê opracowania. Wyjdzie bo-
wiem na jaw, ¿e niebywa³a wrêcz liczba atrybucji, grubo ponad 50%, nie odpowiada prawdzie, co
musi w przysz³oœci – ze wzglêdu na wagê publikacji – doprowadziæ do daleko id¹cego chaosu
w historii architektury miasta XIX i XX w. Nieporozumienia wynikaj¹ przede wszystkim z dwóch
powodów: po pierwsze z problemów przy odczytaniu czêsto trudno czytelnych podpisów, a po dru-
gie kompletnej nieznajomoœci zwyczajów organizacyjnych w administracji urzêdów budowlanych
Wroc³awia w okresie niemieckim, która notabene nie mo¿e za bardzo dziwiæ, skoro do dziœ œrodo-
wisko wroc³awskie nie dopracowa³o siê monografii tej kluczowej instytucji dla ruchu budowlanego
miasta.

Przechodz¹c do konkretnych przyk³adów, warto podnieœæ, ¿e autor domu przedpogrzebowego
cmentarza œw. œw. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu nazywa³ siê Bunke, a nie Benke (s. 44), autor
systemu wodoci¹gowego na Nowym Cmentarzu œw. Maurycego Ruppelt, a nie Ruppeli (s. 73), au-
tor projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Strzegomskiej przypuszczalnie F.A. Primer, a na pewno
nie F. Ch. Rimer (s. 124), autor projektów kaplicy i ogrodzenia Nowego Cmentarza œw. Marii Mag-
daleny R. Bias, a nie Locke (s. 165), autor zaœ koncepcji wbudowania dwóch pieców w kaplicy po-
grzebowej Wielkiego Cmentarza wed³ug bardzo wyraŸniej pieczêci Paul Kanold, a nie P. Kanekl
(s. 212). Choæ te pomy³ki s¹ z pozoru niewinne, uniemo¿liwiaj¹ w czasach techniki komputerowej
prawid³ow¹ identyfikacjê prawdziwych twórców konkretnych obiektów, co w omówionej publika-
cji udowodni niejaki R. Kanaul (s. 55), pod którym to nazwiskiem jako autora projektu kiosku kwia-
towego dla cmentarza œw. Wawrzyñca przy ul. Bujwida ukryto wroc³awskiego budowniczego Ru-
dolfa Gallanta, którego 6 lat po z³o¿eniu projektu w dniu 17 IV 1929 r. pochowano w³aœnie na tym
cmentarzu. Zupe³nie nieuzasadnione w tym miejscu jest tak¿e cytowanie ostatniej prolongaty ze-
zwolenia na budowê tego obiektu z 4 XI 1944 r., a nie chocia¿by pierwszej z 14 V 1929 r., lub, co
by³oby najrozs¹dniej, wy¿ej cytowanej daty powstania projektu. Gallant najwyraŸniej nale¿y do pe-
chowców omówionej publikacji, gdy¿ tak¿e jego sygnowany projekt sali przedpogrzebowej na cmen-
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tarzu œw. Miko³aja z 8 III 1897 r. Autorzy przypisuj¹ nie jemu, lecz tajemniczemu panu Locke, który
notabene nie nazywa³ siê Locke, lecz Focke (s. 87). Tak¿e drugi przypisany mu przez Autorów pro-
jekt, tym razem kaplicy na Nowym Cmentarzu œw. Bernardyna, nie powsta³ na jego desce kreœlar-
skiej, lecz przedsiêbiorcy budowlanego Wolframa, co niezbicie dokumentuje dopiska „geprüft”
(„sprawdzony przez”) przy nazwisku Fockego (s. 134). Równie¿ niejakiego „K. Hoppe”, który po-
noæ wykona³ w 1938 r. projekty dla ogrodzenia cmentarza 11 000 Dziewic przy ul. Kamieñskiego
(s. 146) i dwa lata wczeœniej dla schronisk dla kobiet i mê¿czyzn (a nie „budynków gospodarczych”,
jak chc¹ Autorzy!) na Nowym Cmentarzu Salwatora i œw. Jana, szuka³oby siê wœród ówczesnych
budowniczych Wroc³awia nadaremnie, albowiem pod tym okreœleniem naprawdê kryje siê mistrz
budowlany Heinrich Poppe, którego zak³ad mieœci³ siê wówczas przy ul. S³owiañskiej 40 (s. 176).
Tak¿e inwestorka Anna Taube, poœwiadczona jako dziedziczka (Erbsassin), któr¹ Autorzy konfabu-
lowali na niejakiego „E. Taube”, nies³usznie dost¹pi³a zaszczytu autorstwa nagrobka (a nie krypty,
jak g³osi podpis!) na cmentarzu staroluterañskim, albowiem z sygnatury wynika, ¿e prawdziwym
twórc¹ wizji nagrobka by³ mistrz murarski D. Gasde z ul. Borowskiej 57c (s. 199). Z kolei autor
projektu kaplicy na cmentarzu w G¹dowie uleg³ rozdwojeniu, gdy¿ podpis „Carl Loewer gen. Lan-
ger” („Carl Loewer zwany Langer”) nie oznacza, ¿e „Carl Loewer z biura architektonicznego Carla
Langera” opracowa³ propozycjê tej budowli (s. 257 i n.), lecz to, i¿ pan Carl Loewer z jakiœ wzglê-
dów wola³ zamiast swego prawdziwego nazwiska u¿ywaæ nazwiska „Langer”.

Z drugiej strony Autorzy okreœlaj¹ kilka projektów dla wroc³awskiej gminy ¿ydowskiej jako prace
jednego z braci Paula i Richarda Ehrlichów, pomimo i¿ podpisy okreœlaj¹ je jako ich wspólny doro-
bek (s. 300, 305 i n.). Prawdziwemu twórcy, mistrzowi murarskiemu J. Schüllmannowi, którego zna-
my te¿ jako autora i w³aœciciela dwóch kamienic przy ul. Œwidnickiej z 1861 r.1, nale¿y oddaæ pro-
jekt domu grabarza na Nowym Cmentarzu gminy ewangelicko-reformowanej, gdy¿ Carl Heinrich
Studt, któremu Autorzy ksi¹¿ki przypisuj¹ to dzie³o, by³ wed³ug adnotacji na planie „Für das Pres-
byterium der Hofkirche i. A. Studt Baurath a. D.”, czyli „Za prezbiteriat koœcio³a dworskiego z upo-
wa¿nienia Studt, radca budowlany w stanie spoczynku” (s. 195), tylko nadzorc¹ inwestycji. Inter-
pretacja ta nie zostawia nawet cienia w¹tpliwoœci co do rzeczywistej sytuacji. Na tej samej zasadzie
tak¿e urzêdnik miejskiego urzêdu budowlanego Robert Mende, który podpisa³ plany z upowa¿nie-
nia tej instytucji, nie by³ ani autorem kaplicy Gierthów (s. 236), ani domu mieszkalnego (s. 237) na
cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyñskiej, a asystent budowlany Berghauer nie by³ twórc¹ pla-
nu, lecz kierownikiem budowy sieci kanalizacyjnej domu administracji cmentarza komunalnego na
Osobowicach (s. 245), J. Piechota zaœ nie stworzy³ projektu, lecz by³ tylko autorem rysunku inwen-
taryzacyjnego nagrobka Rosalie Ehrlich na cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Gwarnej (s. 293).

Kolejnym uchybieniem Autorów w tej warstwie ksi¹¿ki jest grzech zaniechania. W wielu wy-
padkach nie podaj¹ autorów poszczególnych dzie³, choæ projekty zamieszczone jako ilustracje s¹
sygnowane. St¹d mo¿na stwierdziæ, ¿e dom grabarza na cmentarzu œw. Barbary by³ dzie³em mistrza
ciesielskiego Carla Schlicka (s. 124), któremu miasto zawdziêcza³o m.in. tak¿e projekt k¹pieliska
przy ul. Ksiêcia Witolda2  i trybunê na starym torze wyœcigów konnych przy Parku Szczytnickim3.
Twórc¹ odwzorowanego na s. 297 projektu nagrobka (nie krypty, jak chc¹ Autorzy!) by³ znany z wielu
innych realizacji wroc³awski rzeŸbiarz Antonio Rossi. Koncepcja nagrobka i krypty rodziny Gude-
rów na cmentarzu w Kar³owicach (s. 250) z kolei powsta³a w pracowni znanej spó³ki architektów
Max Straßburg i Hanns Schlicht. W tym przypadku pominiêcie twórców projektu jest szczególnie
godne ubolewania, poniewa¿ wspomniane dzie³o zrobi³o na wspó³czesnych wielkie wra¿enie i zo-
sta³o opisane w œl¹skiej prasie kulturalnej4.

Tak¿e w sprawach redakcyjnych Autorzy nie zawsze mieli szczêœliw¹ rêkê. Pewn¹ konsternacjê
mo¿e wywo³aæ np. fakt, ¿e przy zdjêciach zrezygnowano z dopiski, i¿ data przytoczona w podpisie

1 M. Z w i e r z, Dzieje ulicy Œwidnickiej (Ulica Œwidnicka, Wroc³aw 1995, s. 22); autorka u¿ywa
formy nazwiska Schallmann.

2 I. B iñkowsk a, Wroc³awskie zak³ady k¹pielowe oraz poprzedzaj¹ce je dziewiêtnastowieczne
³aŸnie i k¹pieliska (Architektura Wroc³awia, t. IV, pod red. J. Rozpêdowskiego, Wroc³aw 1998, s. 286).

3 H. Klameck i, Tory wyœcigów konnych (Encyklopedia Wroc³awia, Wroc³aw 2000, s. 855).
4 Schlesien, t. IV: 1910/1911, s. 610.
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okreœla czas powstania fotografii, a nie, jak mo¿na by w pierwszej chwili przypuszczaæ, samego obiek-
tu. St¹d podpisy jak np.: „Pomnik ku czci poleg³ych w pierwszej wojnie œwiatowej ¿o³nierzy, 2007”
(s. 259) lub „Epitafium Christopha Rindfleischa, przed 1934” (s. 137) wygl¹daj¹ nieco dziwnie. Zwo-
lenników ekspresjonizmu wroc³awskiego na pewno zgorszy fakt, ¿e najs³awniejszy jego przedsta-
wiciel, Otto Mueller, zosta³ przez Autorów zdegradowany do roli tuzinkowego „Müllera” (s. 240),
a opisanie kaplicy na cmentarzu komunalnym na Osobowicach jako „manierystyczny, otynkowany
budynek o konstrukcji ¿elbetowej” (s. 242) brzmi tak absurdalnie, ¿e mo¿na nawet bez konsultacji
przypuszczaæ, i¿ Autorzy chcieli czytelnikom przekazaæ, i¿ omawiany budynek nale¿y do szczyto-
wych osi¹gniêæ wroc³awskiego modernizmu.

Czasem trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e Autorzy byli ju¿ zmêczeni przekazaniem ogromu mate-
ria³u przez nich uzbieranego, traktuj¹c go w warstwie faktograficznej wyraŸnie po macoszemu.
W szczególnoœci obserwuje siê nadu¿ycie pewnych ma³o konkretnych i wprowadzaj¹cych czytelni-
ka w b³¹d okreœleñ. I tak, lepsza by³aby konkretna informacja, ¿e projekt zamieszczony na s. 212
przedstawia propozycjê umieszczenia dwóch pieców w kaplicy na Wielkim Cmentarzu bez narusza-
nia tektoniki budowli, a nie jej bli¿ej nieokreœlonej „modernizacji”. O nies³usznym okreœleniu schro-
nisk dla mê¿czyzn i kobiet na Nowym Cmentarzu Salwatora i œw. Jana jako „budynki gospodarcze”
by³a ju¿ mowa. Tak¿e beztroskie u¿ywanie wyrazu „krypta” na okreœlenie nagrobków lub odwrot-
nie (przyk³adowo s. 216) nie przyczynia siê do jasnoœci i przejrzystoœci stworzonego przez Autorów
obrazu wroc³awskich nekropolii.

Powszechnie wiadomo, ¿e w powojennej toponomastyce wroc³awskiej dosz³o do niejednego znie-
kszta³cenia przekazu historycznego. Doœæ wspomnieæ o „awansie” wschodniej pierzei rynkowej ze
„Strony Zielonej Rury” w czasach niemieckich na „Stronê Zielonej Trzciny” obecnie. Dlatego te¿
kolejne legendy etymologiczno-toponomastyczne w dzie³ach naukowych nie s¹ elementem po¿¹da-
nym. W³aœnie tak¹ lansuj¹ jednak Autorzy, objaœniaj¹c czytelnikom, ¿e okreœlenie Kräuter Kirche
pochodzi st¹d, ¿e koœció³ sta³ pierwotnie na „polach poroœniêtymi zio³ami” (s. 167). Wobec takiej
próby objaœnienia nazwy nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wspomniana parafia sk³ada³a siê z tzw.
Kräuterdörfer, czyli z tych terenów, na których uprawiano warzywa dla Wroc³awia. Ich mieszkañ-
cy, zwani Kräuterer, co najlepiej t³umaczyæ s³owem „badylarze”, ró¿nili siê na tyle obyczajem i ubio-
rem od pozosta³ych obywateli miasta i okolicy, i¿ wzbudzili nawet ciekawoœæ najbardziej popular-
nego grafika wroc³awskiego z pocz¹tku XIX w., Friedricha Gottloba Endlera, który w 1801 r. stworzy³
ich podobiznê5. Poniewa¿ w Ÿród³ach zazwyczaj spotykamy siê z okreœleniem Kräuterer-, a nie
Kräuter-Kirche, nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e koœció³ nie nazywa³ siê „zielny”, jak chce cytowana
na zawo³anie wymyœlona etymologia, lecz „koœcio³em badylarzy”.

Ostatnim problemem wystêpuj¹cym w omawianej ksi¹¿ce jest jakoœæ przek³adu na jêzyk nie-
miecki6. Trudno w³aœciwie poj¹æ, dlaczego monumentalna publikacja dotycz¹ca jednego z najwa¿-
niejszych tematów z dziejów miasta, którego naukowcy utrzymuj¹ œcis³e kontakty ze swoimi kole-
gami z Niemiec, Austrii czy Szwajcarii, obni¿a swoj¹ jakoœæ i znaczenie przez nie najlepszy przek³ad.
A przecie¿ mog³aby staæ siê reklam¹ jego wspó³czesnego stylu ¿ycia i poziomu intelektualnego.
Abstrahuj¹c od b³êdów gramatycznych, syntaktycznych i wyraŸnych nieporozumieñ co do zakresu
stosownej terminologii niemieckiej, których nie ma sensu w tym miejscu wyliczaæ, nale¿y jednak
stwierdzaæ, ¿e taktyka translacyjna polegaj¹ca na u¿ywaniu niewystêpuj¹cych w jêzyku niemieckim
wyrazów polskich, lub na dos³ownym ich przek³adzie nie tylko uniemo¿liwia prawid³owe zrozu-
mienie stwierdzeñ Autorów przez czytelnika niemieckiego, lecz czasem doprowadza do sytuacji wrêcz
humorystycznych. U¿ywanie okreœlenia Karawanenbestattung (s. 285) wobec faktu, ¿e w jêzyku nie-
mieckim nie ma s³owa „karawan” w znaczeniu wozu pogrzebowego, poczciwemu czytelnikowi tej
wersji jêzykowej mo¿e wy³¹cznie nasun¹æ skojarzenia z krain¹ dzielnego Had¿ija Halifa Omara, przy-
jaciela Karola Maya, z którym transport na miejsce ostatniego (lub przedostatniego) spoczynku po
wroc³awskich wertepach naprawdê nie ma du¿o wspólnego. Czytaj¹c okreœlenie „Landesamt für

5 Encyklopedia Wroc³awia, s. 794.
6 Równoczeœnie z wersj¹ niemieck¹ ukaza³a siê wersja polska tej ksi¹¿ki pt. Cmentarze dawne-

go Wroc³awia, Wroc³aw 2008, ss. 336 + mapa: Cmentarze dawnego Wroc³awia na tle planu miasta
z 2007 roku.
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Schutz der altertümlichen Denkmäler in Breslau” (s. 240), zapewne ¿aden Niemiec nie dojdzie do
wniosku, i¿ chodzi w tym miejscu o instytucjê chroni¹c¹ dziedzictwo archeologiczne. Wyra¿enie
„sklepienie ko³yskowe” (t³umacz¹c z powrotem na jêzyk polski) u¿yte przez translatora te¿ raczej
nawet fachowcom nic nie mówi, a za to, przeczytawszy informacjê, ¿e na cmentarzu na Kozanowie
znajdowa³ siê „Wirtschaftslokal für den Gärtner” (s. 254), mo¿na podejrzewaæ, i¿ miejscowy ogrod-
nik mia³ na nekropolii swoj¹ prywatn¹ gospodê.

Podsumowuj¹c powy¿sze uwagi, nale¿y stwierdzaæ, ¿e monografia cmentarzy wroc³awskich pióra
Haliny Okólskiej i Marka Buraka ma wyj¹tkowo dwoisty charakter. Wybitnemu osi¹gniêciu, którym
jest bez w¹tpienia pierwsze monograficzne opracowanie historii wszystkich znanych cmentarzy wro-
c³awskich, towarzyszy bardzo niebezpieczny chaos w okreœleniu autorów infrastruktury architekto-
nicznej i rzeŸbiarskiej nekropolii. Niestety, nie pozostaje w zwi¹zku z tym nic innego, jak najusil-
niej przestrzegaæ przed powtórzeniem stwierdzeñ zawartych w tej czêœci w przysz³ych pracach.

Rainer Sachs

OdpowiedŸ na recenzjê Rainera Sachsa ksi¹¿ki Marka Buraka i Haliny Okólskiej FRIEDHÖFE
DES ALTEN BRESLAUS, wydanej przez Muzeum Architektury we Wroc³awiu w 2007 r.

Napisan¹ przez Rainera Sachsa, krytyczn¹ w wydŸwiêku, recenzjê niemieckiej edycji ksi¹¿ki
o wroc³awskich cmentarzach nale¿y uznaæ za bardzo korzystn¹ dla spo³ecznego jej odbioru. S¹ to
bowiem rozwa¿ania kompetentnego badacza ukazuj¹ce uchybienia, które mo¿na usprawiedliwiæ je-
dynie, jak to uj¹³ Autor recenzji, „ogromem materia³u uzbieranego przez Autorów” i wynikaj¹cego
z tego faktu skomplikowanego procesu korekty pracy o wielu warstwach tematycznych podanych
w dwóch wersjach jêzykowych. Z drugiej jednak strony w tekœcie Rainera Sachsa mo¿na równie¿
znaleŸæ wyj¹tkowo subiektywne uwagi i os¹dy, które mog¹ i powinny stanowiæ podstawê polemiki
lub wyjaœnieñ.

Przewa¿aj¹ca czêœæ przytoczonych w recenzji b³êdów dotyczy nieprawid³owego odczytania na-
zwisk, które w wiêkszoœci przypadków stanowi¹ jednorazowo u¿yty element podpisu pod ilustracj¹
i nie wystêpuj¹ w tekœcie g³ównym. Nie podejmuj¹c obrony ewidentnych nieœcis³oœci czy te¿ po-
my³ek, muszê jednak zwróciæ uwagê na przewrotnoœæ stwierdzenia o ich 50-procentowym udziale
w okreœlaniu atrybucji budowli przedstawianych w ksi¹¿ce. B³êdy, które zosta³y przywo³ane w re-
cenzji, zasadniczo wysycaj¹ bowiem tê – jak to uj¹³ R. Sachs – „wyj¹tkowo z³¹ stronê opracowa-
nia”. I – jeœli ju¿ pos³ugiwaæ siê przekazem arytmetycznym – osi¹gaj¹ w zale¿noœci od przyjêtej
podstawy obliczeñ co najwy¿ej wartoœæ 4%.

Powy¿sze uwagi z pewnoœci¹ nie dotycz¹ problemu Carla Langera, który prowadzi³ prace na
cmentarzu w KuŸnikach jako przedstawiciel firmy Carla Loewera. Ze sformu³owanego odrêcznego
podpisu „Carl Loewer gen. Langer” i treœci widniej¹cej poni¿ej pieczêci wynika bowiem, ¿e C. Langer
aprobowa³ (gen. = genehmigt) projekt kaplicy jako kierownik budowy w imieniu C. Loewera, który
by³ w³aœcicielem (na pieczêci jest napis „Inh.: Carl Loewer”) zak³adu przy Berliner Chaussee 127.
Diametralnie inne od zaproponowanych w ksi¹¿ce wnioski przedstawione przez R. Sachsa daj¹ œwia-
dectwo, jak dalece ró¿ne mog¹ byæ interpretacje tego samego zapisu.

Powa¿niejszym problemem badawczym jest udzia³ braci Paula i Richarda Ehrlichów w projek-
towaniu dwóch cmentarzy ¿ydowskich istniej¹cych do dziœ przy ul. Lotniczej i ul. Œlê¿nej. W tym
pierwszym przypadku projekty (s. 302–306) sygnowane s¹ jako wspólne dzie³o braci Ehrlichów.
O fakcie tym œwiadczy jednak jedynie podpis wykonany jedn¹ rêk¹, zapewne Paula Ehrlicha. Jest
on ró¿ny od odrêcznych sygnatur spotykanych w projektach dotycz¹cych cmentarza ¿ydowskiego
przy ul. Œlê¿nej i nale¿¹cych do Richarda Ehrlicha. Autorstwo wszystkich projektów cmentarza przy
ul. Lotniczej przypisujemy Paulowi Ehrlichowi na podstawie faktu, ¿e to on by³ osobiœcie odpowie-
dzialny za wizjê i nastêpnie realizacjê elementów architektury tej nekropolii (zob. œwietnie udoku-
mentowany Ÿród³owo artyku³ Leszka Zi¹tkowskiego1). Przy okazji, gdyby próbowaæ przypisywaæ

1 L. Z i¹ tkowsk i, Powstanie cmentarza ¿ydowskiego przy ulicy Lotniczej we Wroc³awiu (So-
bótka, R. LII, 1997, nr 1–2, s. 1–13).
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realizacjê cmentarnych obiektów nekropolii przy ul. Œlê¿nej jedynie na podstawie projektów budow-
lanych, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e autorem wiêkszoœci z nich jest dzia³aj¹cy samodzielnie Richard Ehr-
lich. To on sygnowa³ bowiem, zachowane w Archiwum Budowlanym miasta Wroc³awia, projekty
istotne z punktu widzenia XX-wiecznej zabudowy nekropolii przy ul. Œlê¿nej – równie¿ ten poka-
zany na s. 300 recenzowanej ksi¹¿ki. Problem wspólnego dzia³ania braci Ehrlichów na polu wro-
c³awskiej architektury na pewno wymaga podjêcia bardziej szczegó³owych badañ. Ich stan obecny
pokazuje wyj¹tkowo ogólnie sformu³owane has³o w ostatniej edycji Encyklopedii Wroc³awia.

Johannowi Robertowi Mendemu, autorowi za³o¿enia przestrzennego czêœci II cmentarza Grabi-
szyñskiego, oprócz projektu kaplicy Gierthów (autorstwo przyjête w literaturze) przypisaliœmy tak-
¿e realizacjê domu administracji cmentarza, bior¹c pod uwagê jego zas³ugi w kolejnych etapach po-
wstawania czêœci II cmentarza komunalnego. Nie ma bowiem przes³anek œwiadcz¹cych o tym, by
J.R. Mende w 1880 r. nie móg³ zaprojektowaæ inkryminowanego domu w nowej czêœci cmentarza
na Grabiszynie. I wcale nie przeszkadza w tym fakt, ¿e J.R. Mende z³o¿y³ podpis pod w³asnorêcznie
napisan¹ opini¹ jako wysoki funkcjonariusz wroc³awskiego urzêdu budowlanego – miejski radca
budowlany. Trzynaœcie lat wczeœniej uk³ad przestrzenny i zabudowê starszej, I czêœci grabiszyñskiej
nekropolii, projektowa³ Carl Johann Christian Zimmermann2, w latach 1864–1871 pe³ni¹cy, podob-
nie jak Mende, funkcjê miejskiego radcy budowlanego. Udzia³ wymienionych architektów w proce-
sie organizowania du¿ych nekropolii komunalnych œwiadczyæ mo¿e o priorytetowej roli, jak¹ od-
grywa³a realizacja miejskich pól pochówkowych w pracach wroc³awskiego magistratu.

Na marginesie powy¿szych wywodów nie zgadzam siê z tez¹ o tym, ¿e wykazujemy „komplet-
n¹ [choæ usprawiedliwion¹ brakiem odpowiedniej monografii] nieznajomoœæ zwyczajów orga-
nizacyjnych w administracji urzêdów budowlanych Wroc³awia w okresie niemieckim”. Zapewniam,
¿e po przejrzeniu kilku tysiêcy projektów przechowywanych we wroc³awskim Archiwum Budowla-
nym, dotycz¹cych zreszt¹ nie tylko tematyki cmentarnej, mo¿na zupe³nie dobrze poruszaæ siê w do-
kumentacyjnych realiach dzia³aj¹cego przed 1945 r. wroc³awskiego urzêdu budowlanego. Mo¿na siê
tak¿e myliæ.

W ksi¹¿ce Friedhöfe des Alten Breslaus wykorzystano informacje wynikaj¹ce z analizy znacz-
nej liczby Ÿróde³ archiwalnych. Wœród nich by³y równie¿ ksiêgi zmar³ych oraz ksiêgi cmentarne.
Obie te kategorie archiwaliów zachowa³y siê jednak w stanie szcz¹tkowym, pozbawione ci¹g³oœci
chronologicznej. Omawiane Ÿród³a (te, do których uda³o nam siê dotrzeæ) nie wnios³y nic do za³o-
¿onego, wyjaœnionego we wstêpie ksi¹¿ki, schematu pracy i nie zosta³y wobec tego w niej wyko-
rzystane. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka o wroc³awskich cmentarzach nie pretenduje
do miana s³ownika biograficznego (bo omówione powy¿ej materia³y archiwalne dobrze by siê spraw-
dzi³y przy opracowywaniu tego rodzaju publikacji). Nie jest te¿ rozpraw¹ o architekturze cmentar-
nej, co wydaje siê sugerowaæ recenzja pióra R. Sachsa. Napisaliœmy bowiem ksi¹¿kê, której – jak
wyjaœniamy we wstêpie – „zadaniem jest opisanie dziejów wroc³awskich nekropolii, ich powstawa-
nia i funkcjonowania do 1945 roku”. A zatem jest to pozycja, w której g³ówny akcent po³o¿ony jest
na lokalizacjê i chronologiê. Elementy ma³ej i du¿ej architektury s¹ wprowadzone do opisu ze wzglêdu
na ich sukcesywne pojawianie siê na terenach cmentarnych. Budowle te, bêd¹c niejako „wyposa¿e-
niem”, stanowi³y o indywidualnym charakterze cmentarza i ten fakt, z punktu widzenia chronologii
zdarzeñ, by³ dla nas najistotniejszy. W treœci ogólnej przewa¿a zatem raczej datacja ni¿ kwestie przy-
pisywania autorstwa wznoszonych obiektów cmentarnych.

Z powy¿ej zasygnalizowanych powodów autorzy nie mieli zamiaru pope³niaæ „grzechu zanie-
chania” w kwestii przypisywania autorstwa cmentarnym budowlom. Tych odniesieñ po prostu mia-
³o nie byæ. Wra¿enie „zaniechania” mo¿na jednak niestety odnieœæ przy lekturze niemieckiej wersji
ksi¹¿ki, której treœæ zosta³a tu¿ przed oddaniem do druku wzbogacona o atrybucyjne rozwiniêcie
niektórych podpisów pod ilustracjami prezentuj¹cymi projekty architektoniczne. Jak widaæ, co mu-
szê z ¿alem skonstatowaæ, poœpiech nie jest – na pewno w takich przypadkach – zalecany.

W ksi¹¿ce Friedhöfe des Alten Breslaus opracowano 120 miejsc pochówkowych, bior¹c pod
uwagê równie¿ te ukryte w podrozdzia³ach dotycz¹cych cmentarzy administrowanych przez parafie

2 D.D. P iku l sk a, Carl Johann Christian Zimmermann (1831–1911). Architekt w s³u¿bie mia-
sta, Wroc³aw 2005, s. 22.
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Zbawiciela oraz œw. Maurycego. Uk³ad ksi¹¿ki i kolejnoœæ prezentowanych grup cmentarzy wynika
z chronologii powstawania nekropolii na terenie Wroc³awia. Genezy wspó³czesnych cmentarzy na-
le¿y bowiem szukaæ w chrzeœcijañskich (od po³owy XI w. rzymskokatolickich) cmentarzach przy-
koœcielnych, z których czêœæ w okresie reformacji przejê³y parafie ewangelickie. Cmentarze komu-
nalne (w tym wojskowe) s¹ efektem przekszta³ceñ nekropolii chrzeœcijañskich i s³u¿y³y wszystkim
wroc³awianom (tak¿e niewierz¹cym) z wyj¹tkiem przedstawicieli gminy mozaistycznej, którzy byli
chowani na terenie ¿ydowskich cmentarzy wyznaniowych. I choæ w XIX w. nekropolie te nawi¹za-
³y form¹ do chrzeœcijañskich pól grzebalnych, to jednak zachowa³y swoj¹ specyfikê zarówno pod
wzglêdem wygl¹du, jak i znaczenia religijnego. Dlatego te¿ opisaliœmy je w osobnym rozdziale, po
zakoñczeniu omawiania ci¹gu cmentarzy chrzeœcijañskich i komunalnych, które dominowa³y w pej-
za¿u miasta.

W kwestiach zwi¹zanych z jakoœci¹ t³umaczenia zarzuty nie powinny odnosiæ siê do autorów,
którzy przecie¿ napisali pracê o wroc³awskich cmentarzach w jêzyku polskim. W tym fragmencie
recenzji R. Sachs pos¹dza nas jednak o „lansowanie” na ³amach ksi¹¿ki okreœlenia „koœció³ zielny,
zielarzy”. Autorzy – maj¹c œwiadomoœæ ogrodniczego charakteru Przedmieœcia Œwidnickiego – je-
dynie powielili miano doœæ czêsto stosowane w literaturze niemieckiej i polskiej. W polskim t³uma-
czeniu nazwy „Kräuterkirche” za najodpowiedniejsze uznaliœmy u¿ycie okreœlenia „koœció³ zielny”.
Jest ono bardziej osadzone w polskiej kulturze (np. Matka Boska Zielna) ni¿ proponowana przez
R. Sachsa nazwa „koœció³ badylarzy”.

Moim zdaniem du¿¹ przesad¹ (choæ z drugiej strony komplementuj¹c¹ znaczenie ksi¹¿ki) jest
przypisywanie pracy Friedhöfe des Alten Breslaus roli przewodnika po wroc³awskiej architekturze
cmentarnej. Jak ju¿ wspomniano, nacisk po³o¿ono na zupe³nie inne aspekty funkcjonowania nekro-
polii, a o architekturze najwiêcej opowiadaj¹ ilustracje. Wiêkszoœæ wykazanych, niepoprawnie od-
czytanych, nazwisk okreœla realizatorów obiektów architektonicznych przedstawionych na ilustra-
cjach. Przewa¿aj¹c¹ czêœæ tych osób mo¿na zakwalifikowaæ raczej do szerzej niezbadanej grupy
rzemieœlników o znaczeniu lokalnym ni¿ do krêgu wybitnych przedstawicieli swojego fachu. Za-
pewne znajd¹ oni swoje skromne notki w publikacji Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthan-
dwerker Schlesiens bis 1945 przygotowywanej od lat przez R. Sachsa. I byæ mo¿e nie by³oby w re-
cenzowanej pracy pomy³ek, gdyby leksykon ten szerzej funkcjonowa³, tak jak to ma miejsce
w przypadku dzie³a Ulricha Thieme i Felixa Beckera.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwa¿ania Rainera Sachsa stanowi¹ jedynie œwiadectwo ko-
niecznoœci opracowania sprostowania, które z pewnoœci¹ poprawi jakoœæ merytoryczn¹ ksi¹¿ki. Nie
bêdzie to jednak zbyt rozbudowana errata.

I jeszcze jedno: widoczna w stylu narracji, zrozumia³a dla mnie irytacja wra¿liwego czytelnika,
zamieni³a recenzjê w tekst nasycony niepotrzebnymi z³oœliwoœciami i wywodami o charakterze men-
torskim. Du¿ym nietaktem jest przywo³ywanie bohatera podrzêdnej literatury do ironicznego pod-
kreœlenia donios³oœci pope³nionego b³êdu. Szkoda.

Postscriptum
Nie odnosz¹c siê ju¿ do s³ów sk¹din¹d s³usznej krytyki dotycz¹cej t³umaczenia na jêzyk nie-

miecki i do nieprawid³owoœci znalezionych przez R. Sachsa w tekœcie niemieckiej edycji, nale¿y
podkreœliæ, ¿e polskie wydanie jest pozbawione prawie wszystkich wykazanych w recenzji b³êdów.
Do pierwotnej, autorskiej, polskiej wersji tekstu nie wprowadzono bowiem ¿adnych zmian. Znane
autorom, bardzo nieliczne, nieprawid³owoœci w polskiej edycji Cmentarzy dawnego Wroc³awia
z pewnoœci¹ równie¿ zostan¹ sprostowane errat¹.

Marek Burak

Piotr S t e f an i ak, DZIEJE MNISZEK DOMINIKAÑSKICH W KRAJACH S£OWIAÑSKICH,
Kraków–Racibórz 2007, ss. 377, 3 nlb. (mapa).

Nak³adem Wydawnictwa i Agencji Informacyjnej WAW. Grzegorz Wawoczny, Racibórz, w 2007 r.
ukaza³a siê ksi¹¿ka P. Stefaniaka Dzieje mniszek dominikañskich w krajach s³owiañskich. Autor jest
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m³odym historykiem i dziennikarzem. Publikuje na ³amach prasy katolickiej w Polsce, S³owacji i na
Wêgrzech prace z zakresu dziejów monastycyzmu i hagiografii, g³ównie dominikañskiej. Z t¹ tema-
tyk¹ wi¹¿e siê równie¿ prezentowana ksi¹¿ka.

Okazj¹ do jej wydania s¹ obchody 800. rocznicy za³o¿enia pierwszego klasztoru dominikanek
w Notre Dame de Prouilhe pod Fanjeaux ko³o Carcasonne. Klasztor powsta³ na 10 lat przed zatwier-
dzeniem regu³y zakonu przez papiestwo. Dobr¹ okazj¹ do jej wydania mo¿e byæ równie¿ 770. rocz-
nica powstania pierwszego klasztoru dominikanek w Studenicach w S³owenii (1237 r.).

Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ tego typu prezentacj¹ dziejów klasztorów dominikanek na obszarze Euro-
py Œrodkowej, na terenie krajów s³owiañskich, jak podaje Autor, który wy³¹cza tym samym z krêgu
swych zainteresowañ klasztory zlokalizowane na Wêgrzech (14) i w Rumunii.

Pracê rozpoczyna tekst „Listu do ca³ego Zakonu og³aszaj¹cy Rok Jubileuszowy z okazji 800.
rocznicy za³o¿enia pierwszej wspólnoty mniszek kontemplacyjnych” autorstwa brata Carlosa A. Az-
piroz Costa OP, genera³a zakonu dominikanów.

W krótkim wprowadzeniu czytelnik dowiaduje siê, jaki by³ motyw napisania pracy, otrzymuje
krótki zarys dziejów zakonu ze szczególnym uwzglêdnieniem roli œw. Dominika, a nastêpnie zarys
dziejów zakonu dominikanek, g³ównie w Europie Zachodniej.

Kolejna czêœæ ksi¹¿ki to dzieje klasztorów mniszek dominikañskich w krajach s³owiañskich, czyli
w Polsce, Czechach, Chorwacji, S³owenii, S³owacji i na Litwie w latach 1237–2000. Wielka szko-
da, ¿e Autor nie umieœci³ klasztorów wêgierskich i rumuñskich, a zamiast tego otrzymaliœmy dzieje
tych zgromadzeñ na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie. Ksi¹¿ka mog³aby nosiæ tytu³ nawi¹zuj¹cy do kra-
jów Europy Œrodkowej, wschodni¹ granicê mog³aby dla Autora stanowiæ linia Narew–Bug, bez umie-
szczania tu klasztorów litewskich.

Rozdzia³ o klasztorach dominikañskich w prezentowanych krajach omawia mechanizmy powsta-
wania tych cenobiów. Autor przedstawi³ ten proces chronologicznie, omawiaj¹c ich zak³adanie
w poszczególnych wiekach, a tabele obrazuj¹ liczbê klasztorów zak³adanych w tych krajach w da-
nym okresie.

Zasadnicz¹ czêœci¹ ksi¹¿ki s¹ opisy dziejów 43 klasztorów. Z tej liczby 11 powsta³o w Czechach,
tyle samo na ziemiach obecnej Polski, 8 w Chorwacji, 6 na ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej
(³¹cznie Litwa, Bia³oruœ i Ukraina), 4 w S³owenii, a 3 w S³owacji. Obecnie 3 klasztory przetrwa³y
w Polsce, 2 w Czechach i po jednym na Litwie i w S³owacji.

W krótkich notach Autor zaznajomi³ nas z dziejami tych klasztorów, od ich fundacji po likwida-
cjê, czy to na drodze sekularyzacji, czy innej. Proces ten by³ zawsze dla zakonnic (i zakonników)
olbrzymim prze¿yciem i dramatem. Wiele danych otrzymujemy o losach zakonnic po ich wypêdze-
niu z dotychczasowego miejsca zamieszkania i modlitwy. W wiêkszoœci by³y to sytuacje tragiczne.

Ka¿d¹ notê poprzedza dobrze ukazany proces za³o¿enia klasztoru. By³ on, jak zawsze, d³ugo-
trwa³y, najczêœciej koñcz¹cy siê wydaniem dokumentu fundacyjnego. By³ to dokument fundacyjny,
nie list erekcyjny, jak Autor okreœla taki dokument wydany dla klasztoru w Marenbergu (s. 127).
Wa¿ne jest równie¿, ¿e otrzymujemy wszelkie znane nazwy danego klasztoru, w jêzyku ³aciñskim,
w jêzyku kraju, w którym zosta³ za³o¿ony, w niemieckim, a nawet w polskim, chocia¿ mo¿na w¹t-
piæ, aby takiej nazwy zgromadzenia te (w krajach poza Polsk¹) u¿ywa³y.

Fundatorami klasztorów byli m.in. panuj¹cy. Byli oni przez wiele lat dobrodziejami klasztorów.
Wœród nich by³ i król czeski Wac³aw II (1278–1305), równie¿ jako król polski. W literaturze histo-
rycznej i w Ÿród³ach nie wystêpuje on jednak z przydomkiem Pobo¿ny (s. 103). Nie jest te¿ znany
margrabia Moraw Jašt (s. 103). Chodzi o margrabiego Jošta (lub te¿ Jodoka, tak wystêpuje on na
s. 163, choæ jest to niew¹tpliwie ta sama osoba). Dobroczyñca tych klasztorów, Ferdynand I, król
Czech i Wêgier od 1526 r., by³ cesarzem od 1556 r. (zm. w 1564 r.), tymczasem Autor kilkakrotnie
mianuje go cesarzem przed cesarsk¹ koronacj¹, która nast¹pi³a dopiero po œmierci jego ojca, cesa-
rza Karola V, w 1556 r. (por. na s. 131, 175). Ten¿e Karol V na s. 133 mylnie zosta³ okreœlony jako
cesarz Karol II.

Wobec ciê¿kiej sytuacji, np. w czasie wojen z husytami, mniszki szuka³y schronienia w innych
klasztorach. Tak wiêc dominikanki z Hradca Kralowe schroni³y siê przed nimi w klasztorze cyste-
rek w Sezenicach (nie Sezamice, s. 147).
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Choæ jest to w sumie to samo, to rz¹dców diecezji we W³oc³awku okreœla siê jako biskupów
kujawskich, nie zaœ w³oc³awskich, jak podaje Autor w wypadku biskupa £ukasza Górki (s. 155).

Pocz¹tek klasztoru w Ninie, za³o¿onego w 1241 r. na terenie Chorwacji, wi¹¿emy z uchodŸcami
z wêgierskiego Veszprém. Zadecydowa³a o tym przegrana nad rzek¹ Sajó 11 IV (nie lutego) 1241 r.
Znana jest te¿ data likwidacji tego klasztoru, któr¹ Autor okreœla na lata 1501–1502.

Jeœli chodzi o uposa¿enie klasztorów dominikanek, zwraca uwagê fakt, ¿e wiele z nich posiada-
³o znaczne dobra terytorialne. Takie by³o te¿ uposa¿enie klasztoru dominikanek œw. Katarzyny we
Wroc³awiu. Sprostowaæ nale¿y myln¹ identyfikacjê miejscowoœci. Klasztor otrzyma³ wiêc Zaj¹cz-
ków ko³o Trzebnicy, nie Hasnów (s. 181). W dokumencie wystêpuje nazwa Hasnow, czyli Haase-
nau, obecnie Zaj¹czków. Wieœ Wiezensteyn to obecnie Pustków Wilczkowski, w powiecie wroc³aw-
skim. W dokumencie z 14 VI 1302 r. mamy okreœlenie Pustcowo, nunc Stein alias Wiesensteyn.
Wed³ug dokumentu z 28 I 1312 r. Boles³aw III Rozrzutny ksi¹¿ê legnicki uwolni³ od s³u¿b prawa
ksi¹¿êcego dobra dominikanek Steyn alias Jescowicz, czyli znowu chodzi o Pustków Wilczkowski.
A wiêc jako podstawa uposa¿enia znalaz³y siê wsie Zaj¹czków i Pustków. W okresie póŸniejszym
mniszki otrzyma³y jeszcze dochody ze Strzelnik ko³o Brzegu (Jägernsdorf, s. 183). Dowoln¹ inter-
pretacj¹ Autora jest te¿ nazwa folwarku Tudrów pod O³aw¹. Taka nazwa obecnie nie funkcjonuje.
Mniszki otrzyma³y od ksiêcia Boles³awa III folwark zwany Thudrow, przed II wojn¹ okreœlany po
niemiecku jako Theuderau. Nazwa polska tego folwarku, który mo¿e jest czêœci¹ miasta O³awy, obec-
nie nie wystêpuje. Podobnie ko³o Brzegu znana jest wieœ Ma³ujowice, nie zaœ Molwica (dowolny
przek³ad niemieckiej nazwy Mollwitz), a pod Wroc³awiem po³o¿ony jest Smardzów (w ¿adnym wy-
padku zaœ Smortsch).

W literaturze historycznej nie jest znana postaæ ksiêcia wroc³awskiego Bolka Rozrzutnego, cho-
dzi o Boles³awa III Rozrzutnego, ksiêcia wroc³awskiego, potem legnickiego (por. K. J a s iñ sk i , Ro-
dowód Piastów œl¹skich). Wobec arcybiskupa gnieŸnieñskiego Henryka Kietlicza nie u¿ywamy nu-
meracji Henryk I.

Autor opar³ siê na szerokiej bazie Ÿród³owej. Wœród Ÿróde³ wymienionych jako w³asnoœæ Archi-
wum Pañstwowego we Wroc³awiu podany zosta³ zespó³ „Rep. 58 od 270 do 1740. Dominikanerin-
nen zu St. Katherina, t. 1 i 2”. Chodzi o dobrze zachowany zespó³ dokumentów dawnego klasztoru
dominikanek. Zachowane s¹ w nim dokumenty od 1279 do 1743 r. w liczbie 1740 jednostek (w chwili
spisywania dwutomowego repertorium). Obecnie posiadamy 1755 dokumentów do dziejów klasztoru.

Natomiast AP posiada jeszcze dokumenty drugiego œl¹skiego klasztoru dominikanek w Racibo-
rzu, o których to dokumentach Autor nie pisa³ (s. 366). Z chwil¹ przejmowania dokumentów do ar-
chiwum wroc³awskiego by³o ich 181 z okresu od 1291 do 1809 r., obecnie posiadamy 71 dokumen-
tów z lat 1295–1809. W czasie dzia³añ wojennych zaginê³y dokumenty ksiêcia Przemka raciborskiego
z 1291 r. oraz partia dokumentów z lat 1301–1541 (ponad 100 dokumentów). AP nie posiada nato-
miast Scriptores rerum Silesiae. Nie jest znane takie wydawnictwo, chodzi zapewne o wydawnic-
two Scriptores rerum Silesiacarum, wyd. F.W. Sommersberg, t. I–III, Leipzig 1729–1732.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Autor wykorzysta³ archiwalia z wielu archiwów krajowych i zagranicz-
nych. Bardzo bogata jest tak¿e literatura tematu. Niezrozumia³e dla mnie s¹ pozycje zawarte w dziale
Varia, które nale¿a³o zamieœciæ wœród opracowañ.

Prezentowane wydawnictwo zaopatrzono w mapy i liczne zdjêcia, dokumentuj¹ce z³o¿on¹ hi-
storiê dominikanek w œrodkowej Europie.

Mimo dostrze¿onych nielicznych usterek, prezentowana ksi¹¿ka zas³uguje na du¿¹ uwagê czy-
telników.

Roman Stelmach

Andrzej J u r e c z k o, HENRYK III BIA£Y. KSI¥¯Ê WROC£AWSKI (1247–1266), Kraków
2007, ss. 215.

Nak³adem wydawnictwa „Avalon” z Krakowa w ostatnich czasach ukazuje siê wiele pozycji bio-
graficznych poœwiêconych ksi¹¿êtom europejskim, ¿eby wymieniæ przyk³adowo prace poœwiêcone
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Œwiêtope³kowi Wielkiemu morawskiemu, Przemys³owi II wielkopolskiemu, Boles³awowi II czeskie-
mu. Jedn¹ z nich jest recenzowana praca Andrzeja Jureczki, pracownika Katedry Historii Œred-
niowiecznej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wprawdzie pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza-
³o siê w 1986 r., to jednak, wbrew zdaniu Autora, na skutek znacznego przyrostu literatury dotycz¹cej
omawianego okresu, wiele opinii wyra¿onych przez Autora winno ulec zmianie. Wznowienie ksi¹¿-
ki po 20 latach nie zwalnia Autora przynajmniej z zaprezentowania w bibliografii g³ównych wy-
dawnictw Ÿród³owych i pozycji naukowych dotycz¹cych omawianej postaci.

A. Jureczko s³usznie zauwa¿a, ¿e postaæ Henryka III Bia³ego, ksiêcia œl¹skiego, jest ma³o zna-
na, w porównaniu np. z panuj¹cym ówczeœnie Boles³awem II Rogatk¹, ksiêciem legnickim. Mia³a
temu zaradziæ prezentowana ksi¹¿ka. Sk³ada siê ona ze wstêpu, wykazu skrótów, piêciu rozdzia³ów
merytorycznych, zakoñczenia, wykazu Ÿróde³ i literatury (który wbrew spisowi treœci jest prezento-
wany na s. 181–203, a nie po s. 6 i ponownie na s. 181–203, zob. spis treœci na s. 215). Ksi¹¿kê
koñczy wykaz osób, tzn. postaci wystêpuj¹cych w pracy, oraz cytowanych przez A. Jureczkê auto-
rów. Nie zamieszczono natomiast indeksu geograficznego.

Wœród prezentowanych wydawnictw Ÿród³owych brak jest podstawowych dla badanego okresu.
Mam na myœli przede wszystkim tom III Schlesisches Urkundenbuch pod redakcj¹ W. Irganga, który
ukaza³ siê w 1984 r., a który zawiera œl¹skie dokumenty z lat 1251–1266, a wiêc z okresu panowa-
nia Henryka III. W tym zestawie budzi natomiast zdziwienie umieszczenie Kodeksu dyplomatycz-
nego Œl¹ska, tomu III, pod red. K. Maleczyñskiego, zawieraj¹cego dokumenty do 1227 r.

Wœród wydawnictw poœwiêconych tej barwnej epoce Autor pomin¹³ prace m.in.: A. Pobóg-Le-
nartowicz (poœwiêcon¹ œl¹skim klasztorom kanoników regularnych), A. Barciaka (i ostatnio N. Miki
na temat zwi¹zków œl¹sko-czeskich w po³owie XIII w.), M. Cetwiñskiego (dotycz¹c¹ analizowanej
wielekroæ Ksiêgi henrykowskiej), T. Jurka (o rycerstwie œl¹skim). Kancelarii Henryka III poœwiêco-
na jest praca W. Irganga, a kancelarii i dokumentom ksiêcia Boles³awa II Rogatki praca A. Wa³ków-
skiego z 1991 r. Znawc¹ œl¹skiego uczonego Witelona by³ natomiast zmar³y ostatnio Jerzy Burchardt.

Autor opar³ siê w wielu miejscach na pracach J. Mularczyka, i polemika z nim, zreszt¹ w wielu
miejscach uzasadniona, zdominowa³a treœæ pierwszych dwóch rozdzia³ów: „Na drodze do politycz-
nego rozbicia Œl¹ska” i „Œl¹sk pod rz¹dami synów Henryka Pobo¿nego”. W obu rozdzia³ach zbyt
du¿o miejsca poœwiêcono dziejom Œl¹ska w pierwszej po³owie XIII w. S¹ to w gruncie rzeczy wia-
domoœci podrêcznikowe. Brak tutaj natomiast wywodu genealogicznego Henryka III Bia³ego, cze-
mu Autor poœwiêci³ miejsce jedynie w przyp. 1 na s. 15. Jest to zbyt ma³o, wobec informacji zapre-
zentowanych w tomie I Rodowodu Piastów œl¹skich K. Jasiñskiego. Wa¿ne dla czytelnika by³oby
zaprezentowanie wyników badañ na temat daty urodzin ksiêcia, jego ma³¿eñstw oraz daty i okolicz-
noœci œmierci i wreszcie miejsca jego pochówku.

Dyskusyjne mo¿e byæ umieszczanie w ksi¹¿ce obok polskich nazw miejscowoœci ich odpowied-
ników w jêzyku niemieckim (np. s. 33). Nazwy niemieckie nie odpowiadaj¹ tym, jakie obowi¹zy-
wa³y przed 1933 r. lub po reformie nazewnictwa w póŸniejszych latach. Autor zaprezentowa³, jak
mniemam, nazwy miejscowoœci zaczerpniête z orygina³ów dokumentów, ale to nale¿a³o zaznaczyæ.
Podstawowe wydawnictwo, jakim jest S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej i pó³nocnej
S. Rosponda, nie znalaz³o siê te¿ w wykazie literatury.

Dla ukazania podzia³ów politycznych na Œl¹sku podstawowe znaczenie ma wieloczêœciowe opra-
cowanie K. Orzechowskiego, zamieszczone w kolejnych rocznikach „Studiów z Dziejów Œl¹ska
Opolskiego”.

Rezultatem niewykorzystania tomu III Schlesisches Urkundenbuch W. Irganga by³o nadmierne
cytowanie przez Autora regestów œl¹skich, opracowanych w ramach Kodeksu dyplomatycznego Œl¹ska
przez C. Grünhagena, w drugiej po³owie XIX w. Nie muszê udowadniaæ, ¿e dla badañ podstawowe
znaczenie ma zaprezentowanie pe³nego tekstu dokumentu, a nie jego streszczenia.

Szpital œw. El¿biety zosta³ ufundowany we Wroc³awiu przez ksi¹¿¹t Henryka III i jego brata
W³adys³awa 26 II 1253 r. (a nie 1255 r., s. 73). Dokument zosta³ opublikowany przez W. Irganga,
w tomie III jego kodeksu. Fundacja tego szpitala by³a jedn¹ z najznaczniejszych na ówczesnym Œl¹-
sku. Omawiaj¹c dokumenty ksi¹¿êce, Autor wymienia jako ich uczestnika lub odbiorcê legata pa-
pieskiego Opizo, biskupa Mezano. Dokumenty podaj¹ imiê tego legata w formie „Opizo”, a nie „Obi-
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zo”. By³ wys³annikiem papie¿a Aleksandra IV (1254–1261), a nie Innocentego IV, który zmar³ 7 XII
1254 r.

W omawianym okresie do wiêkszego znaczenia doszed³ Mroczko z Pogorzeli, kasztelan Ryczy-
ny. Dzia³alnoœæ Mroczka (nie Mroczki) przypada na okres od 1251 do 1253 r. W tym roku wyst¹pi³
po raz ostatni jako œwiadek w dokumentach Henryka III (SU III, nr 105). B³êdem jest datowanie
pobytu ksiêcia na dworze króla Przemys³a Ottokara 5 I 1239 r. Jeœli Autor mia³ na myœli Przemys³a
Ottokara I, to ten zmar³ 15 XII 1230 r., natomiast Przemys³ Ottokar II panowa³ od 1253 r.

Wnikliwe badania Anny Pobóg-Lenartowicz dowiod³y, ¿e w klasztorze Najœwiêtszej Marii Pan-
ny na Piasku we Wroc³awiu przebywali przedstawiciele zakonu kanoników regularnych (nie zaœ au-
gustianów, jak podaje Autor na s. 99). Ci ostatni przybyli do wroc³awskiego koœcio³a i klasztoru œw.
Doroty, œw. Stanis³awa i œw. Wac³awa w po³owie XIV w. Autor zamiennie u¿ywa dla tego samego
zakonu obu nazw (raz jako kanonicy regularni, nastêpnie jako augustianie, jak na s. 100). Doku-
ment z 8 V 1260 r. ksi¹¿¹t Henryka III i W³adys³awa dla kanoników jest dokumentem autentycz-
nym, zachowanym w oryginale i w kilku kopiach, dlatego dziwi uwaga Autora wyra¿ona w przyp.
86 na tej samej stronie, o jego uznaniu przez Luchsa za nieporozumienie.

Rozdzia³ IV, o gospodarczej dzia³alnoœci ksiêcia, nale¿y do najciekawszych partii ksi¹¿ki.
W póŸniejszym transumpcie zachowa³a siê jedynie informacja o lokowaniu na prawie niemieckim
wsi Warzyñ (nie w formie Warzyn, jak na s. 133, Wahren) w dniu 24 XII 1261 r. Warzyñ jest obec-
nie czêœci¹ miasta Brzeg Dolny. Autor wspomina o lokowaniu Po³czyna, co uznaæ musimy za prze-
jêzyczenie, chodzi bezspornie o Wo³czyn na Œl¹sku, a nie pomorski Po³czyn. Przy opisie dziejów
lokacji i rozwoju miasta Wroc³awia brakuje odwo³ania siê do dorobku naukowego M. M³ynarskiej-
-Kaletynowej.

W rozdziale V, poœwiêconym urzêdom, kancelarii i otoczeniu ksiêcia Autor nie odnosi siê
do jednej z podstawowych prac J. Mularczyka poœwiêconej temu zagadnieniu, W³adzy ksi¹¿êcej na
Œl¹sku w XIII w. (Wroc³aw 1984 r.), ujêtej zreszt¹ w bibliografii tematu. Na s. 158 mowa jest o ¯up-
czym z Raczyc, czytelnik nie dowiaduje siê, czy chodzi³o o takiego urzêdnika, czy o osobê o takim
imieniu.

Matka ksiêcia, Anna, wyda³a samodzielnie tylko jeden dokument, w 1242 r. Mowa w nim o nada-
niu joannitom nowego koœcio³a w Strzegomiu (SU II, nr 239). Orygina³ dokumentu zachowany jest
w Narodowym Archiwum w Pradze.

Na dworze Henryka IV Prawego kierownikiem kancelarii by³, wzorem czeskim, protonotariusz.
Dyskusyjne jest na tym dworze stanowisko kanclerza, którym by³ Bernard z Kamenz (por. badania
W. Irganga).

Przy omawianiu kancelarii ksi¹¿êcej Autor nie siêgn¹³ do zachowanych dokumentów Henryka III.
Przedstawi³ je w pracy poœwiêconej temu tematowi wspominany przeze mnie W. Irgang, wydawca
dwóch tomów kodeksu dyplomatycznego, zawieraj¹cego te dokumenty. Dokumenty Henryka III za-
chowane s¹ w Narodowym Archiwum w Pradze, a przede wszystkim w archiwach wroc³awskich –
Archidiecezjalnym (zebrane w katalogu dokumentów W. Urbana) i w Pañstwowym (katalog doku-
mentów R. Stelmacha). Tymczasem w Archiwum Pañstwowym zachowa³o siê ich 32, skierowanych
do ró¿nych odbiorców – m.in. do klasztorów (w Lubi¹¿u, Trzebnicy, kanoników regularnych, klary-
sek i premonstratensów œw. Wincentego we Wroc³awiu), szpitali (œw. Ducha i œw. El¿biety we Wro-
c³awiu) i koœcio³ów (w Sadlnie), miast (¯migród) i do odbiorców prywatnych. W tej kancelarii (ale
i w pozosta³ych) dokumenty w tym czasie sporz¹dzano, a nie wygotowywano. Nieadekwatny jest tu
termin wygotowywanie dokumentów (za badaniami K. Maleczyñskiego). O kancelarii Henryka IV
Prawego pisa³ równie¿ W. Irgang.

Wspomniany scolaris nie musia³ byæ nauczycielem w szkole ksi¹¿êcej, móg³ uczyæ te¿ w szko-
³ach parafialnych, których by³o wiêcej na XIII-wiecznym Œl¹sku.

Na ten ciekawy okres w dziejach Œl¹ska wypadaj¹ pocz¹tki kultu œw. Jadwigi, ¿ony Henryka I
Brodatego, zmar³ej w 1243 r., a kanonizowanej w 1267 r. Dla tej ziemi kult ten odgrywa³ du¿o wiêksz¹
rolê ni¿ wspomniany jedynie przez Autora kult œw. Stanis³awa, kanonizowanego w 1253 r .

Roman Stelmach
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DAS LEOBSCHÜTZER RECHTSBUCH. Bearbeitet und eingeleitet von Gunhild Roth, hrsg.
von Winfried Irgang (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 5), Marburg 2006,
ss. XIV, 552.

Ten imponuj¹cych rozmiarów i atrakcyjny z edytorskiego punktu widzenia tom jest zwieñczeniem
wieloletniego przedsiêwziêcia wydawniczego, realizowanego pod auspicjami Instytutu im. Herdera
w Marburgu i z finansowym wsparciem Deutsche Forschungsgemeinschaft. Jego celem by³o udostêp-
nienie pe³nego tekstu jednej z odmian niemieckiego prawa miejskiego – prawa g³ubczyckiego, doœæ
szeroko rozpowszechnionego w œredniowieczu na Górnym Œl¹sku i pó³nocnych Morawach. Podstaw¹
wydania mia³y staæ siê czarno-bia³e reprodukcje s³ynnego kodeksu prawa g³ubczyckiego z 1421 r., prze-
chowywane w Instytucie Herdera w Marburgu. Reprodukcje, sam kodeks bowiem uchodzi³ od II woj-
ny œwiatowej za zaginiony. Ju¿ po podjêciu prac, dziêki niezwyk³emu zbiegowi okolicznoœci, wiosn¹
2002 r. odnalaz³ siê ów uznany za zaginiony oryginalny kodeks prawa g³ubczyckiego. Jego w³aœcicie-
lem okaza³a siê prywatna Fundacja Barbary Piaseckiej-Johnson, która zdeponowa³a zabytek w Archi-
wum Pañstwowym w Opolu (Akta Miasta G³ubczyc, sygn. 208; dalej: L), udostêpniaj¹c go zarazem
do badañ naukowych. Podjête wczeœniej prace edytorskie mo¿na by³o zatem zweryfikowaæ i konty-
nuowaæ ju¿ z odwo³aniem do orygina³u. Przeprowadzi³a je Gunhild Roth, Wydawczyni z du¿ym do-
œwiadczeniem, znana m.in. z nowoczesnej edycji niemieckiej wersji XV-wiecznej kroniki Wroc³a-
wia Piotra Eschenloera1. Redaktorem ca³ego przedsiêwziêcia z ramienia Instytutu im. Herdera by³
Winfried Irgang, niezwykle zas³u¿ony edytor Ÿróde³ œl¹skich.

Wydanie kodeksu L sk³ada siê z trzech zasadniczych czêœci: obszernego wstêpu (s. 1–114), al-
bumu (s. 115–146) i tekstu Ÿród³owego (s. 147–470). Wstêp, przedstawiaj¹cy wyniki krytyki erudy-
cyjnej Ÿród³a, zosta³ podzielony na osiem logicznie uporz¹dkowanych rozdzia³ów. Najpierw zosta³
pokrótce scharakteryzowany stan badañ nad g³ubczyckim prawem miejskim, zw³aszcza jego Ÿród³ami,
wœród których najwa¿niejsze miejsca zajmuj¹ dokument z 1 IX 1275 r. zatwierdzaj¹cy to prawo,
wystawiony przez Przemys³a Otokara II, oraz wydawany kodeks L. W dalszym ci¹gu zosta³a ukaza-
na historia prawa g³ubczyckiego, którego pocz¹tki siêgaj¹ panowania albo Przemys³a Otokara I, albo
Wac³awa I. Podkreœlone zosta³o znaczenie G³ubczyc jako oœrodka nadaj¹cego pouczenia prawne in-
nym miejscowoœciom, które przyjê³y prawo g³ubczyckie (co najmniej 15 miast, oprócz tego liczne
wsie), jakkolwiek ci¹gle bez odpowiedzi pozostaj¹ pytania, kiedy i sk¹d G³ubczyce otrzyma³y swo-
je prawo.

Z kolei G. Roth przesz³a do omówienia samego kodeksu L z 1421 r. U jego genezy widzia³a
jakiœ starszy kodeks (b¹dŸ przynajmniej zbiór luŸnych sk³adek), zawieraj¹cy taki sam zestaw tekstów,
natomiast jako motyw zamówienia reprezentacyjnego kodeksu L wskazywa³a chêæ posiadania ze-
branego w jednym miejscu kompletu praw miejskich wobec domniemanego zu¿ycia (równie¿ do-
mniemanego) wczeœniejszego zbioru. Sformu³owa³a te¿ hipotezê, ¿e powstanie kodeksu L mog³o
pozostawaæ w zwi¹zku z niepewnoœci¹ czasów husyckich, w kolofonie bowiem wymienieni s¹ wprost
heretici. Trudno siê z t¹ propozycj¹ zgodziæ, tym bardziej ¿e wspomniana wzmianka mówi o herety-
kach w Czechach („Tunc temporis fuerunt heretici in Bohemia”), bez powi¹zania ze Œl¹skiem b¹dŸ
Morawami, a te sta³y siê obiektem wypraw husyckich w póŸniejszym czasie. Zreszt¹ nasuwa siê py-
tanie, czy w obliczu zagro¿enia husyckiego podejmowano by decyzjê o wydatkowaniu znacznej sumy
na reprezentacyjny kodeks, jak to sugeruje G. Roth. Byæ mo¿e po prostu chodzi³o o to, by oœrodek
miejski, w którym znajdowa³ siê s¹d zwierzchni (Oberhof) prawa g³ubczyckiego, posiada³ adekwat-
ny do swej rangi spis praw.

Szczegó³owo zosta³a zaprezentowana zawartoœæ kodeksu L. Obejmuje on t³umaczenie dokumen-
tów Przemys³a Otokara II – nadaj¹cego prawo g³ubczyckie (Handfeste, z 1275 r.) oraz nadaj¹cego
miastu las Tropowicz (z 1265 r.). Wydawczyni porówna³a teksty orygina³ów ³aciñskich z wersj¹ nie-
mieck¹, okreœlaj¹c t³umaczenie (mo¿e Miko³aja Brevis, tj. w postaci spolonizowanej Krótkiego, pi-
sarza ca³ego kodeksu) jako kompetentne. G³ówn¹ czêœæ kodeksu stanowi w³aœciwe prawo g³ubczyckie

1 P. Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, oprac. i wstêp G. Roth, t. I: Chronik bis 1466;
t. II: Chronik ab 1467 (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, 29, 1–2), Münster–New
York–München–Berlin 2003.
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(Leobschützer Willkürrecht), podzielone na dwie ksiêgi. Próba znalezienia odpowiedzi na historyczno-
prawne pytanie o Ÿród³a tych tekstów nie przynios³a w³aœciwie pozytywnych efektów. O wiele prostsza
jest sprawa prawa miœnieñskiego (Meißner Rechtsbuch), do³¹czonego jako ostatnia czêœæ sk³adowa
do kodeksu prawa g³ubczyckiego. Nale¿a³o je stosowaæ w sytuacjach, kiedy brakowa³o odpowied-
nich regulacji w prawie g³ubczyckim (por. s. 207). Prawo miœnieñskie to jedna z odmian prawa nie-
mieckiego, szeroko w œredniowieczu stosowana na Œl¹sku. Odwo³ywa³o siê ono, czêsto dos³ownie,
do Zwierciad³a saskiego, prawa magdeburskiego, prawa miejskiego Goslaru i Zwickau. Zastanawiaj¹c
siê nad celowoœci¹ po³¹czenia w kodeksie L wszystkich tych tekstów, G. Roth wskazywa³a na ros-
n¹ce zapotrzebowanie na szczegó³owe regulacje prawne wraz z rozwojem ¿ycia miejskiego i poja-
wianiem siê w nim nowych problemów, których nie sposób by³o przewidzieæ w momencie powsta-
nia miasta. Na zakoñczenie tej czêœci sporo uwagi poœwiêci³a G. Roth problemowi jêzyka tekstów
kodeksu L. Okreœli³a go jako wschodnio-œrednio-niemiecki (Ostmitteldeutsch), z wyraŸnymi wp³y-
wami œrednio-wysoko-niemieckimi (Mittelhochdeutsch) w sferze grafii.

Nastêpna czêœæ wstêpu zosta³a poœwiêcona przedstawieniu tradycji rêkopiœmiennej. Zawiera ona
opisy trzech kodeksów prawa g³ubczyckiego – poza wydawanym L to kodeksy stanowi¹ce w³asnoœæ
Dolnosaskiej Biblioteki Pañstwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze (sygn. Ms. Jurid. 549, XVIII-
-wieczny odpis oryginalnego kodeksu) oraz Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu (sygn. Rep. 135
D 366 ab, XVI-wieczny odpis z dodatkiem g³ównie innych tekstów prawniczych). Opisy s¹ bardzo
szczegó³owe, zarówno jeœli chodzi o stronê zewnêtrzn¹ kodeksów, jak równie¿ charakterystykê za-
wartoœci. W tym drugim przypadku warto zwróciæ uwagê na bardzo obszerne incipity i eksplicity
przytaczane z wiernym zachowaniem osobliwoœci ortograficznych orygina³ów.

Nastêpnie G. Roth przeprowadzi³a skrupulatne badania zwi¹zane z identyfikacj¹ pisarza kode-
ksu L, który przedstawi³ siê w kolofonie jako „Nicolaus Brevis kathedralis Cracoviensis”. Próba od-
nalezienia go wœród studentów Uniwersytetu Krakowskiego nie przynios³a jednoznacznych rezulta-
tów, albowiem uniwersyteckie Ÿród³a krakowskie czterokrotnie w latach 1408–1431 odnotowuj¹
Miko³ajów z G³ubczyc (milcz¹co przyjêto za³o¿enie, ¿e musia³ pochodziæ z tego miasta). Nie wy-
korzysta³a wprawdzie Wydawczyni najnowszego wydania metryki uczelni krakowskiej2, jednak i tam
nie znajdziemy jednoznacznej wskazówki co do identyfikacji Miko³aja, co najwy¿ej sugestiê, ¿e je-
den z tych Miko³ajów, Nicolaus Johannis de Lubschicz, by³ to¿samy z Nicolausem de Leubschicz,
immatrykulowanym w 1417 r. na Uniwersytecie Wiedeñskim3. Warto uzupe³niæ wywody G. Roth
na temat katedralisów (zawodowych kopistów), odwo³uj¹ce siê do jeszcze XIX-wiecznych studiów
Wilhelma Wattenbacha, o wyniki badañ Edwarda Potkowskiego. Co istotne, Miko³aj Brevis sta³ siê
jednym z wa¿niejszych przedstawicieli tej profesji, aktywnych w pierwszych dziesiêcioleciach XV w.,
których E. Potkowski prezentowa³4. Zauwa¿my, ¿e ten badacz nie okaza³ siê tak ostro¿ny jak G. Roth,
kiedy opowiedzia³ siê za identycznoœci¹ Miko³aja immatrykulowanego w 1408 r. z tym, który (do-
piero) w 1422 r. osi¹gn¹³ stopieñ magistra artium, i uto¿sami³ go z Miko³ajem Brevis. Nie wdaj¹c
siê w dyskusjê nad zasadnoœci¹ tej hipotezy, nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e jest ona poparta szerszymi
obserwacjami karier i wykszta³cenia katedralisów, poczynionymi przez E. Potkowskiego. Warto po-
nadto dodaæ, ¿e oprócz dwóch wymienionych przez G. Roth kodeksów sporz¹dzonych przez Miko-

2 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagielloñska rkp. 258, wyd.
A. G¹siorowski, T. Jurek, I. Skierska przy wspó³pracy R. Grzesika, t. I: Tekst, t. II: Indeksy, Kraków
2004.

3 Ibidem, t. II, s. 146.
4 E. Po tkowsk i, Ksi¹¿ka rêkopiœmienna w kulturze Polski œredniowiecznej, Warszawa 1984,

s. 100–107; Miko³aj Brevis wzmiankowany na s. 54, 101, 102; t en¿ e, Produkcja ksi¹¿ki rêkopiœmien-
nej w Polsce XV stulecia (Z badañ nad polskimi ksiêgozbiorami historycznymi. Ksi¹¿ka rêkopiœmien-
na XV-XVIII w., Warszawa 1980, s. 9–67); t en¿ e, Katedralisi gdañscy. Z dziejów ksi¹¿ki w Gdañsku
XV w. (Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymañskiemu w szeœædziesi¹t¹ rocznicê
urodzin (Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, 14), Lublin 1992, s. 209–219). Dwie ostatnie
prace zosta³y w przeredagowanej postaci opublikowane pt. Zawodowi wytwórcy ksi¹¿ki – katedralisi
w miastach polskich i pruskich (t en¿e, Ksi¹¿ka i pismo w œredniowieczu. Studia z dziejów kultury
piœmiennej i komunikacji spo³ecznej, Pu³tusk 2006, s. 119–144) – ze wzglêdu na czas wydania G. Roth
nie mog³a jednak znaæ tej pracy.
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³aja Brevis, skopiowa³ on w 1417 r. jeszcze jeden msza³, dzisiaj przechowywany w Bibliotece Kapi-
tulnej we Wroc³awiu (sygn. 48n), a pochodz¹cy z biblioteki koœcio³a parafialnego œw. Jakuba w Ny-
sie5.

Interesuj¹ca z punktu widzenia œl¹skiej sztuki iluminatorskiej jest kolejna czêœæ wstêpu, przed-
stawiaj¹ca informacje na temat iluminatora kodeksu prawa g³ubczyckiego, Jana z ¯ytawy, oraz
wszystkich znanych dzie³, które ozdobi³ on sam (9 kodeksów) b¹dŸ pochodzi³y z jego „szko³y” czy
warsztatu (8 kodeksów). Znalaz³a siê tu ponadto szczegó³owa charakterystyka zdobieñ kodeksu wraz
z indeksem motywów wystêpuj¹cych w rêkopisach iluminowanych przez Jana z ¯ytawy. Na uwagê
zas³uguje analiza funkcji przekopiowanych do kodeksu L pieczêci, które by³y przywieszone do do-
kumentów. W œlad za Ruth Schmidt-Wiegand uzna³a Wydawczyni, ¿e legitymizowa³y one ca³y ko-
deks. Przy omawianiu zdobieñ zosta³ przedstawiony ciekawy eksperyment zrekonstruowania kolo-
rów iluminacji na podstawie reprodukcji czarno-bia³ych. Podj¹³ siê jej jeszcze przed odnalezieniem
orygina³u Krzysztof Izdebski, artysta fotografik z Gdañska. Przy zastosowaniu metod komputero-
wych uda³o mu siê odtworzyæ pierwotne kolory zdobieñ kodeksu. Uzyskane przez niego wyniki
mo¿na by³o porównaæ z oryginalnymi kolorami. Okaza³o siê, ¿e zgodnoœæ zrekonstruowanych barw
z oryginalnymi jest doœæ wysoka. Nieliczne dostrze¿one ró¿nice pozwalaj¹ na udoskonalenie zasto-
sowanej metody komputerowej. W ten sposób zdobyte tu doœwiadczenia bêdzie mo¿na wykorzystaæ
w badaniach zabytków znanych tylko z czarno-bia³ych fotografii.

G. Roth przyjrza³a siê uwa¿nie tekstowi prawa miœnieñskiego, które w L zajmuje najwiêcej miej-
sca (byæ mo¿e by³oby w³aœciwiej zaj¹æ siê t¹ problematyk¹ ju¿ wczeœniej, w czêœci, w której oma-
wiana by³a zawartoœæ kodeksu). Prawo miœnieñskie w tej wersji nale¿y do tzw. grupy œl¹skiej. Prze-
kaz z L jest zbli¿ony do rêkopisu Biblioteki Ksiêcia Augusta w Wolfenbüttel (sygn. Cod. Guelf. 47.2.
Aug. fol., z 1446 r.), jednej z podstaw XIX-wiecznego wydania Hermanna Ortloffa. Wyniki badañ
G. Roth nad przekazami prawa miœnieñskiego wskazuj¹ ponadto na bezpoœredni¹ zale¿noœæ L od
kodeksu Powiatowego Archiwum Pañstwowego w O³omuñcu (sygn. Archiv mìsta Knihy 167).

Ostatni¹ czêœæ obszernego wstêpu stanowi szczegó³owy opis zasad edycji. Wydawczyni zwraca
w nim uwagê zw³aszcza na sposób oddania grafii oryginalnych kodeksów. Jednoczeœnie precyzyj-
nie okreœla zakres w³asnych ingerencji i sposób ich zaznaczania. Ponadto przedstawia zasady kola-
cjonowania przekazów rêkopiœmiennych, inne w przypadku oryginalnych tekstów prawa g³ubczyc-
kiego, a inne, uproszczone w przypadku prawa miœnieñskiego.

Na album sk³ada siê 31 tablic. Dokumentuj¹ one proces rekonstruowania oryginalnych kolorów
kodeksu L na podstawie czarno-bia³ych reprodukcji. Ponadto znajduj¹ siê tu równie¿ tablice wybra-
nych, na ogó³ bogaciej zdobionych kart tego kodeksu. Albumu dope³niaj¹ podobizny kilku rêkopi-
sów iluminowanych przez Jana z ¯ytawy. Mo¿na by sobie ¿yczyæ, by podpisy do poszczególnych
tablic nie ogranicza³y siê tylko do wskazania fotografowanego obiektu, Autora fotografii i daty jej
wykonania, lecz zawiera³y tak¿e elementy komentarza rzeczowego, uzasadniaj¹ce celowoœæ zamie-
szczenia poszczególnych reprodukcji.

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ omawianego wydawnictwa jest oczywiœcie krytyczna edycja tekstów ko-
deksu L. Nale¿y podkreœliæ najwy¿szy poziom edytorski, zarówno w warstwie rekonstrukcji tekstu,
jak i w komentarzu. Ten ostatni ³¹czy elementy krytyki tekstu i objaœnienia rzeczowe. Przypisy teks-
towe i rzeczowe otrzyma³y jednolit¹ numeracjê liczbow¹, odrêbn¹ w ramach poszczególnych stron.
Komentarz jest precyzyjny i jednoznaczny. Wyjœciem naprzeciw potrzebom badaczy jest zamieszcze-
nie w za³¹czniku wydañ orygina³ów dokumentów, których wersje niemieckie znajduj¹ siê w kode-
ksie L, a tak¿e znanego z przestarza³ej edycji dokumentu ksiêcia opawskiego Miko³aja II z 1325 r.,
identycznego z pierwszymi trzema akapitami g³ubczyckiego prawa miejskiego, chocia¿ przeznaczo-
nego – oprócz G³ubczyc – równie¿ dla Opawy, Krnova i Bruntálu. Dope³niaj¹ edycji: rozbudowane
konkordancje paragrafów w cz¹stkowych edycjach tekstów prawa g³ubczyckiego w zestawieniu
z omawianym wydaniem, wykazy skrótów, wykorzystanych Ÿróde³, literatury i rêkopisów, indeksy
geograficzny, osobowy, rzeczowy (odrêbnie dla wstêpu i tekstu prawa g³ubczyckiego, jednak bez

5 W. U r b a n, Rêkopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wroc³awiu (Archiwa, Biblioteki
i Muzea Koœcielne, 6, 1963, s. 182–183); zob. te¿: Po tkowsk i, Zawodowi wytwórcy…, s. 120.
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prawa miœnieñskiego, które oczekuje na samodzielne wydanie krytyczne, tak w wersji ogólnej, jak
te¿ „œl¹skiej”).

Badacze historii prawa niemieckiego, historycy ksi¹¿ki i sztuki czy te¿ historycy Œl¹ska i Mo-
raw, dziêki staraniom Instytutu Herdera w Marburgu i wysi³kom Wydawczyni G. Ruth, otrzymali
do swych badañ bardzo wa¿ne Ÿród³o, wzbogacaj¹ce istotnie zestaw tekstów wersji prawa niemiec-
kiego dostêpnych w edycjach krytycznych. Cel postawiony wydaniu, tj. udostêpnienie miêdzynaro-
dowemu krêgowi badaczy poprawnej naukowo i kompletnej edycji tekstów prawa g³ubczyckiego,
zosta³ nie tylko osi¹gniêty, ale – co nale¿y podkreœliæ – zrealizowany w sposób wzorcowy.

Wojciech Mrozowicz

Mieczys³aw Morka, SZTUKA DWORU ZYGMUNTA I STAREGO. TREŒCI POLITYCZNE
I PROPAGANDOWE, Warszawa 2006, ss. 674, il. 326.

Sztuka zwi¹zana z blisko pó³wiekow¹ aktywnoœci¹ polityczn¹ najm³odszego spoœród korono-
wanych synów Kazimierza Jagielloñczyka nigdy w ci¹gu minionego wieku nie przesta³a byæ tema-
tem o¿ywionych badañ i dyskusji. Wynika to zarówno z estetycznego powabu ówczesnych dokonañ
artystycznych, o których ka¿dy polski obywatel uczy siê od najm³odszych lat szkolnej edukacji, jak
te¿ ze znaczeniowej rangi powsta³ych wówczas dzie³, wi¹¿¹cych siê z wa¿nymi przeobra¿eniami
ideologii i realnego kszta³tu pañstwa polskiego. Dorobek tych badañ jest imponuj¹cy i... onieœmie-
laj¹cy. Ju¿ choæby z racji tego, ¿e powsta³a rozprawa podsumowuj¹ca tak rozleg³y obszar naukowej
refleksji, nale¿y wyraziæ uznanie dla jej Autora, Mieczys³awa Morki, wieloletniego pracownika In-
stytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Podtytu³ ksi¹¿ki wyraŸnie ukierunkowuje czytelnika na aspekt
ideowy dzie³, pozostawiaj¹c na uboczu eksplorowan¹ przez lata, a dziœ pozostaj¹c¹ w defensywie
problematykê formaln¹. Takie ukierunkowanie swoich badañ Autor wyrazi³ zreszt¹ expressis verbis
na s. 49. To poniek¹d signum temporis – klimat ideowy wspó³czesnej Europy wymusza wszech-
ogarniaj¹c¹ potrzebê reinterpretacji przesz³oœci, napisania historii Europy z innym roz³o¿eniem ak-
centów, dania sankcji pod jej postulowany kszta³t. Recenzowana ksi¹¿ka wpisuje siê w taki meta-
dyskurs i jeœli o tym wspominam, to czyniê tak dlatego, ¿e rzadko mamy okazjê zapoznaæ siê z takimi
pracami w jêzyku polskim, a przynajmniej pisanymi przez polskich historyków sztuki i dotycz¹cy-
mi tzw. sztuki dawnej, w którym to obszarze metodologiczny konserwatyzm i bezw³adne porusza-
nie siê w intelektualnych koleinach sta³y siê cnot¹ sam¹ w sobie, czêsto tak¿e gwarancj¹ szybkiego
awansu naukowego.

Jakkolwiek bardzo obszerna, ksi¹¿ka Mieczys³awa Morki posiada klarowny uk³ad treœci. Po ob-
szernej czêœci wstêpnej (s. 13–52), podejmuj¹cej zagadnienie miejsca sztuki w ideologii i propa-
gandzie czy reprezentacji w³adzy, a tak¿e przybli¿aj¹cej kontekst historyczny i spo³eczny omawia-
nych zjawisk, przedstawiono „Wawelsk¹ rezydencjê panuj¹cego” (s. 53–200). Odrêbn¹ czêœæ
poœwiêcono Kaplicy Zygmuntowskiej (s. 201–298), po czym w rozdziale „Rex iustus – w³adca ide-
alny” (s. 299–380 omówiono literaturê panegiryczn¹, falerystykê, grafikê portretow¹ oraz – rzecz
rzadko spotykana u polskich historyków sztuki, a z racji pomyœlnoœci realizacji obranego tematu godna
wyró¿nienia – numizmatykê. Omawianie poszczególnych kategorii dzie³ uzupe³niaj¹ w tej czêœci
rozwa¿ania na temat religijnoœci w³adcy i jego otoczenia. Kolejny rozdzia³ „Ród Jagiellonów”
(s. 381–462) poœwiêcony jest artystycznym przejawom budowania przez Zygmunta pomników ro-
dowej chwa³y. Tak¿e tu badacz wykroczy³ poza tradycyjnie pojmowan¹ sferê badañ historii sztuki,
siêgaj¹c po Ÿród³a sfragistyczne i numizmatyczne. Szczególnie interesuj¹ce s¹ obszerne passusy na
temat roli kultu œw. Stanis³awa, a tak¿e wywody poœwiêcone roli heraldyki i genealogii w budowa-
niu autorytetu dynastii – dzia³ania wa¿nego z racji nieustannej konfrontacji nie tylko z ostentacj¹
w³adzy cesarskiej (np. s. 98–113, 190–197, 486–488), ale i nasilaj¹c¹ siê ofensyw¹ w³adców Mo-
skwy, buduj¹cych swój presti¿ kosztem Jagiellonów. Pracê zamyka obszerne zakoñczenie
(s. 463–538), a dope³niaj¹ j¹: aneksy Ÿród³owe (s. 539–548), „Summary” (s. 549–580), bibliografia
(s. 581–625) i indeks osobowy (s. 626–662) oraz spis ilustracji (s. 663–674). Rejestruj¹c uk³ad i treœæ
pracy, nale¿y wszak¿e wyraziæ zdziwienie, ¿e nie w pe³ni ujawnia je podany na pocz¹tku ksi¹¿ki
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spis treœci. Zawarto w nim bowiem jedynie tytu³y g³ównych rozdzia³ów, pomijaj¹c natomiast szereg
(bodaj kilkadziesi¹t) podrozdzia³ów, które w pracy wszak¿e realnie istniej¹.

Ksi¹¿ka jest bardzo bogato ilustrowana, czêsto barwnymi i znakomitej jakoœci fotografiami – to
niew¹tpliwie jej walor. Kwesti¹ dyskusyjn¹ jest natomiast zasadnoœæ tak rozleg³ych pasa¿y na koñ-
cu i pocz¹tku ksi¹¿ki (s. 5–12, 508–538!) na temat tego, jakie w czasie jej bardzo d³ugiego pisania
i z kim Autor prowadzi³ batalie (M. Morka jest demaskatorem prawdziwej wartoœci tzw. kolekcji
Porczyñskich – jednego z najwiêkszych skandali w kulturze polskiej ostatnich dekad). Wielostroni-
cowe uwagi na temat obecnej sytuacji spo³eczno-politycznej i kondycji pañstwa polskiego oraz au-
tobiograficzne ustêpy o takich gabarytach (³¹cznie blisko 40 stron) wydaj¹ siê zbyteczne. Miejscem
na nie s¹ blogi, a w³aœciw¹ form¹ – eseistyka, na któr¹ miejsce zawsze siê znajdzie; wstêpy i zakoñ-
czenia naukowych rozpraw nie powinny byæ obci¹¿ane takim balastem.

Trudno, nie pisz¹c recenzji-rzeki rozlanej na kilkanaœcie stron, odnieœæ siê do ca³ego bogactwa
treœci ksi¹¿ki Mieczys³awa Morki. Mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e badacz, w przeciwieñstwie do wie-
lu poprzedników, nie uleg³ pokusie adorowania w³adcy, którego aktywnoœci poœwiêci³ okaza³¹ ksi¹¿kê
i wiele lat przepe³nionego badaniami ¿ycia. W ocenach poczynañ króla, tak¿e tych politycznych,
badacz zachowuje krytycyzm (np. s. 467, 486, 505), bywa nawet srogi (s. 422, 475), ale gdy trzeba,
komplementuje Jagiellona (np. s. 506). Pomocne w ocenach jest, jak siê zdaje, nieustanne konfron-
towanie dokonañ polskich z tymi, jakie rodzi³y siê w krêgu w³adców Francji, Niderlandów, W³och,
a przede wszystkim Habsburgów zasiadaj¹cych na coraz liczniejszych tronach. Erudycja M. Morki,
znana z jego licznych dawniejszych prac, okazuje siê tu nies³ychanie owocna. Poszukiwanie inspi-
racji dla fundacji króla polskiego w tym krêgu, w Wiedniu zw³aszcza, jest uzasadnione z wielu po-
wodów: Habsburgowie to w koñcu g³ówny polityczny rywal, ale te¿ – warto o tym wci¹¿ pamiêtaæ
– bliska rodzina króla, w którego ¿y³ach p³ynê³a habsburska krew (przez matkê El¿bietê Rakuszan-
kê by³ krewnym Maksymiliana I, Ferdynanda I i Karola V). Dlatego wyjaœnianie i ocena poczynañ
Zygmunta uwypuklaj¹ce sprawy pañstwa i dynastii nie w pe³ni chyba oddaj¹ motywy decyzji króla,
którego M. Morka – chwilami (np. s. 422) odnieœæ mo¿na takie wra¿enie – trochê na si³ê chce usta-
wiæ w oczach czytelnika w roli wroga Domu Austriackiego. Celu jednak nie osi¹ga i, œwiadom tego,
w konkluzji na s. 507 zmuszony jest przyznaæ, ¿e „Kluczowym zagadnieniem za jego panowania
by³o popieranie, lub aktywne wspieranie, zazwyczaj za pieni¹dze, panuj¹cych w innych krajach Habs-
burgów”. A przecie¿ tyle¿ uwagi poœwiêci³ Autor wojnom z Moskw¹, najazdom tatarskim i mo³-
dawskim oraz zagro¿eniu tureckiemu. Czy w tej sytuacji Habsburgowie naprawdê byli a¿ tak nie-
bezpieczni? Czy polityka kreowania wrogów ze wszystkich stron by³aby korzystniejsza? Czy
wyra¿ona w ostatnim zdaniu rozprawy (s. 507) obawa, ¿e prohabsburska polityka Zygmunta nie s³u-
¿y³a Rzeczpospolitej, nie stoi w konflikcie z diagnoz¹, poczynion¹ przez M. Morkê na s. 504–505:
„Umiej¹cy nowoczeœnie gospodarowaæ Niemcy, ¯ydzi i W³osi zamiast staæ siê wzorem, byli dla wiêk-
szoœci Polaków z³ymi przyk³adami nadmiernego bogacenia siê. Zacofanie i prymitywizm staæ siê
mia³y nie tylko gwarantem szlacheckiej »wolnoœci«, ale i politycznych sukcesów”. Mo¿e zatem umie-
j¹cy lepiej rz¹dziæ Habsburgowie byliby lepsz¹ alternatyw¹ dla Jagiellonów?

Wracaj¹c do porzuconego w¹tku, trzeba nadmieniæ, ¿e by³oby nieprawdziwe stwierdzenie, ¿e
czynnik rodzinny (genealogiczny czy nawet genetyczny, jak go okreœla M. Morka na s. 505) zosta³
pominiêty. Wydaje siê, ¿e troszkê siê zagubi³, tak samo jak inny komponent kondycji emocjonalnej
ka¿dego cz³owieka – eschatologiczny. W dobie reformacji i polaryzacji chrzeœcijañskich dróg do
zbawienia ta kwestia winna zyskaæ wiêcej miejsca. Trochê zabrak³o mi w tej pracy tak¿e wyraŸniej-
szego rozwarstwienia w³adcy (jako jednoosobowej instytucji pañstwa) i pañstwa (jako czynnika ze-
wnêtrznego wobec w³adcy, niezale¿nie od ideowych i faktycznych koincydencji zak³ócaj¹cych tak¹
stratygrafiê), co nie znaczy, ¿e taka optyka zniknê³a z kart ksi¹¿ki (np. s. 58, 84, 117). Ta moja oce-
na wynika zapewne z preferowanego przeze mnie œciœlejszego konfrontowania sfery ideologii w³a-
dzy z uwarunkowaniami prawnymi, które to doœwiadczenie badawcze wynios³em g³ównie z obco-
wania z historiografi¹ czesk¹. Jeœli tu o tym piszê, to dlatego, ¿e tak¿e dla interpretacji zjawisk
artystycznych z krêgu Zygmunta I historyczny kontekst czeski (i wêgierski) jest bardzo istotny. W tym
obszarze bowiem, pod przemo¿nym wp³ywem brata W³adys³awa Jagielloñczyka, formowa³a siê oso-
bowoœæ polityczna przysz³ego wieloletniego króla Polski, a wczeœniej ksiêcia g³ogowskiego i opaw-
skiego oraz starosty generalnego Œl¹ska i wójta Górnych £u¿yc. Jeden z przyk³adów – tak¿e w Pra-



92 Artyku³y recenzyjne i recenzje

dze móg³ królewicz ogl¹daæ konny pomnik króla – Jerzego z Podiebradów1, co rzecz jasna nie wy-
klucza inspiracji p³yn¹cych z dalszych obszarów Europy (s. 171–176).

Pisz¹c o tym wczesnym okresie rz¹dów Zygmunta, M. Morka przywróci³ w³aœciw¹ miarê roz-
chwianej ocenie przekazów mówi¹cych o zakupie przez ksiêcia od W³ocha picturae edificia (s. 178)
– w istocie rycin lub rysunków, wedut, ale nie projektów (niska kwota zap³aty – 2 floreny)2. Byæ
mo¿e w Czechach widzia³ te¿ Zygmunt inspiracjê dla wawelskiej serii portretów w³adców europej-
skich, o których M. Morka pisze na s. 89–113. Chodzi o wystrój malarski sali zamku na Hradcza-
nach z czasów cesarza Karola IV, zmodyfikowany w dobie W³adys³awa Jagielloñczyka3 – wnêtrze
to Zygmunt bez w¹tpienia zna³. Rozwa¿aj¹c zaœ wyra¿on¹ przez te i inne dzie³a (np. kwestia korony
zamkniêtej) ideê równoœci w³adzy króla Polski w³adzy cesarza, warto pamiêtaæ o podnoszonej
w literaturze sprawie przejêcia przez Zygmunta praw suwerena nad Prusami Ksi¹¿êcymi4. To by³
lub móg³ byæ bodziec prawny sk³aniaj¹cy do refleksji nad relacj¹ obu tronów.

Osobist¹ satysfakcjê przynosi pisz¹cemu te s³owa ta czêœæ rozprawy, w której M. Morka doszu-
kuje siê odniesieñ rezydencji wawelskiej do wyobra¿eñ o templum Salomonis (s. 292–298). Tropi¹c
podobne zjawiska na ówczesnym Œl¹sku5 i nara¿aj¹c siê na krytykê wynikaj¹c¹ z nieznajomoœci za-
gadnienia6, znajdujê tu niejako sojusznika. Kwestia nie wydaje siê wszak¿e wyczerpana – frapuj¹ce
od lat póŸnogotycko-renesansowe portale wawelskie, dla których wykazywano ostatnio po³udnio-
woniemieck¹ genezê artystyczn¹7, czekaj¹ na analizê nakierowan¹ na zagadnienie okreœlenia cha-
rakteru zmaterializowanych tu poszukiwañ form wyrazowych dla „biblijnej scenerii”, jak¹ stanowiæ
mia³a rezydencja. Innymi s³owy – portale tego typu, podobnie jak wiele innych form póŸnogotyc-
kich, postrzegaæ mo¿na jako przejaw sprzê¿enia form zrodzonych w dobie intensywnego kontaktu

1 M. Bar t lová, Vlastní cestou. Výtvarné umìní ve službách vlodaøské reprezentace Jiøího z Podì-
brad a èeských stavù v dobì Jagellonské (Lesk královkého majestátu ve støedovìku. Pocta Prof. PhDr.
Františku Kavkovi, CSc. K nedožitým 85. narozeninám, pod red. L. Bobkovej, M. Holi, Praha–Litomyšl
2005, s. 244–245).

2 Podobne stanowisko wyrazi³em nieco wczeœniej – B. Czechowic z, Ksi¹¿êcy mecenat arty-
styczny na Œl¹sku u schy³ku œredniowiecza, Warszawa 2005, s. 33.

3 Z obfitej i niewolnej od kontrowersji literatury: M. B lahová, Rezidence a propaganda. Pražský
hrad za vlády Karla IV (Korunní zemì v dìjinách èeského státu III. Rezidence a sprábní sídla. Sborník
pøíspìvkù z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.–31. bøezna 2006 v Clam-Gallasovì palácí
v Praze, wyd. L. Bobková, J. Konvièná, [Praha 2007] (= Opera Facultas philosophicae Universitatis
Carolinae Pragensis, 4), s. 49–59).

4 B. Miodoñska, Korona zamkniêta w przekazach ikonograficznych z czasów Zygmunta I. (Uwa-
gi w zwi¹zku z rozpraw¹ Aleksandra Gieysztora „Non Habemus caesarem nisi regem”. Korona zamk-
niêta królów polskich w koñcu XV i w w. XVI. Muzeum i Twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku
czci prof. dr Stanis³awa Lorentza, Warszawa 1969, s. 277–292, Biuletyn Historii Sztuki, 32, 1970,
s. 14); przywo³uj¹c ten jeden tekst, odwo³ujê siê zarazem do publikacji A. Gieysztora zawartej w ty-
tule pracy B. Miodoñskiej. Wi¹¿¹ce s¹ tu te¿ konkluzje R. Kunke l a, Fundacje Aleksandra Jagiel-
loñczyka w Wilnie i Krakowie (Sztuka oko³o 1500. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Gdañsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 138).

5 M.in.: B. Czechowic z, Artystyczne refleksy œl¹skich pielgrzymek do Jerozolimy oko³o 1500
roku (Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Œwiêtej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Œl¹sku, pod red.
J. Lubos-Kozie³, J. Gorzelika, J. Filipczyk, A. Lipnickiego, Wroc³aw 2005 (Acta Universitatis Wrati-
slaviensis, No 2846, Historia Sztuki, 22, s. 267–281); t en¿e, Dwie drogi? Fryderyk II legnicko-brzeski
i Karol I ziêbicko-oleœnicki oraz ich siedziby w Legnicy i Z¹bkowicach Œl¹skich (Szkice Legnickie,
28, 2007, s. 23–54); t e n ¿ e, Legnickie osie pamiêci i kody dostêpu. Szkic o kulturze duchowej
i umys³owej miasta (Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy za³o¿enia
uniwersytetu w Legnicy 12 paŸdziernika 2006 r., pod red. S. D¹browskiego, Legnica 2007, s. 45–64).

6 Np. P. Wiszewsk i, rec.: B. Czechowicz, Ksi¹¿êcy mecenat artystyczny na Œl¹sku u schy³ku
œredniowiecza, Warszawa 2005, Wydawnictwo DiG, s. 727 (Kwartalnik Historyczny, 2007, 4,
s. 122–126); por.: B. Czechowicz, OdpowiedŸ na recenzjê mojej ksi¹¿ki „Ksi¹¿êcy mecenat arty-
styczny na Œl¹sku u schy³ku œredniowiecza” autorstwa Przemys³awa Wiszewskiego (tam¿e, w druku).

7 M. Z la t, Geneza gotycko-renesansowych portali zamku na Wawelu (Rocznik Historii Sztuki,
30, 2005, s. 85–108).
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Europejczyków z Terra Sancta (modus póŸnogotycki) z tymi, które – jako renesansowe – przywo-
³ywa³y nie tylko ducha sztuki Rzymu pierwszych imperatorów, lecz tak¿e klimat (ikonosferê) cza-
sów Chrystusa i aposto³ów. To jednak odrêbne zagadnienie, wi¹¿¹ce siê z prób¹ dokonywanej
w ostatnich latach redefinicji sztuki renesansowej jako takiej8 i zas³uguj¹ce na dalsze badania. Jeœli
o tym piszê w kontekœcie ksi¹¿ki M. Morki, to dlatego, ¿e Wawel Zygmunta I jawi siê tu jako zna-
cz¹cy punkt na kulturowej mapie XVI-wiecznej Europy, i to nie tylko z racji urody dzie³, jakie za
spraw¹ Zygmunta Starego powsta³y lub zosta³y sprowadzone, ale tak¿e ich intelektualnego wyrafi-
nowania wyra¿onego w znacznym stopniu poprzez formê.

Poszukuj¹c mo¿liwych inspiracji dla królewskiego programu naœladowania Salomona (i Dawi-
da), wskazywaæ trzeba nie tylko odleg³e analogie hiszpañskie. Podobne idee – ³¹czenia kreowanej
rezydencji z kodem jerozolimskim – materializowa³y siê od pierwszych lat XVI w. w Czechach9,
zapewne na Œl¹sku10, a poza tym pamiêtaæ trzeba o wspomnieniu Jerozolimy zapisanym w progra-
mie warowni malborskiej11, która po 1525 r. sta³a siê jedn¹ z rezydencji Zygmunta. Kwestia, czy
kod ten wyra¿a³y formy œredniowieczne (gotyckie) czy nowo¿ytne (renesansowe), ma przy tym dla
samego przes³ania znaczenie drugorzêdne.

Lektura ksi¹¿ki sk³ania do pytania, dlaczego jej Autor unika w odniesieniu do analizowanej sfe-
ry aktywnoœci króla i jego dworu s³owa „mecenat”. Dyskusje zwi¹zane ze znaczeniem tego terminu
chyba zniechêci³y do u¿ywania go, ale trwanie w tym stanie – jeœli s³usznie diagnozujê motywy ter-
minologicznych wyborów M. Morki – skazuje nasz jêzyk na utratê s³owa, które nie powinno staæ
siê ju¿ tylko w³asnoœci¹ œrodowiska prawniczego. S¹dzê, ¿e pojêciom „mecenat” i „mecenas” nale-
¿y przywróciæ znaczenie niejako uniwersalne, takie, jakim ciesz¹ siê terminy „sztuka” czy „arty-
sta”, niezale¿nie od tego, czy mówi siê o epoce antycznej, œredniowiecznej czy wspó³czesnej.

Kilka stwierdzeñ wymaga korekty lub dope³nienia. Prowadzona przez Fryderyka II przebudowa
zamku brzeskiego zaczê³a siê w czwartej dekadzie XVI w. (data 1532 na fasadzie, portale z 1536 r.,
informacja o trwaj¹cej budowie w testamencie ksiêcia z 1539 r.)12, a nie dopiero w 1544 r. (s. 82).
Sprawy sukcesji w Czechach w XV w. nie by³y tak jasne, jak je przedstawi³ M. Morka (s. 111). De
iure wa¿noœæ zachowywa³a bulla sycylijska (z prawem Czechów do elekcji króla) i ustanowienia
Karola IV oraz uk³ady sukcesyjne; rzecz w tym, ¿e prawa te nie by³y jednolite dla wszystkich kra-
jów Korony Czeskiej, m.in. st¹d dwuw³adza w latach 1469–1490. S³oneczna alegoryka w³adcy (o niej
na s. 140–141), jakkolwiek powszechna, szczególnie objawi³a siê w sztuce gloryfikuj¹cej cesarza
Zygmunta13, co te¿ mog³o inspirowaæ jego potomka na polskim tronie.

Mieczys³aw Morka œwiadom by³ tego, ¿e licz¹ca ponad 1000 pozycji bibliografia nie jest pe³na
i ¿e ³atwo bêdzie wskazaæ braki. Uzupe³niaj¹c j¹ w ograniczonym zakresie, upomnê siê o intelektu-
alnie wysmakowan¹, a trochê zapomnian¹ ksi¹¿kê Mieczys³awa Gêbarowicza o pocz¹tkach malar-
stwa historycznego w Polsce14, ponadto wa¿ny dla tematu artyku³ Mieczys³awa Zlata15 (frekwencja
imienia Mieczys³aw w tym zdaniu to dzie³o przypadku) oraz interesuj¹cy artyku³ Roberta Kunkela
o mecenacie Aleksandra Jagielloñczyka16.

8 Por. inspiruj¹c¹ ksi¹¿kê J. T räge ra, Renaissance und Religion. Die Kunst des Glaubens im
Zeitalter Raphaels, München 2000.

9 P. H lávaèe k, Nový Jeruzalém? Spirituální rozmìr kadaòské rezidence Jana Hasištejnského
z Lobkovicz (†1517) (Dvory a rezidence ve støedovìku, wyd. D. Dvoøáèková-Malá, Praha 2006, Me-
diaevalia Historica Bohemica, Supplementum, 1, s. 237–272).

10 Zob. prace w przyp. 5.
11 S. Sk ib iñsk i, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznañ 1982.
12 Ostatnio o tym Czechowic z, Ksi¹¿êcy mecenat..., s. 212–217.
13 Por. studia w tomie Sigismund rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Lu-

xemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog. Budapest< Szépmuvészeti Múzeum, 18. März– 18. Juni
2006, Luxemburg, Musée national d’histoire et d’art, 13. Juli– 15. October 2006, wyd. I. Tacács, [Bu-
dapest–Luxemburg 2006].

14 M. G ê b a r o w i c z, Pocz¹tki malarstwa historycznego w Polsce, Studia z Historii Sztuki, 34,
Wroc³aw 1981.

15 M. Zla t, O zwi¹zkach ze Œl¹skiem dwóch budowniczych królewskich XVI wieku (Roczniki Sztuki
Œl¹skiej, 17, 1999, s. 125–129).

16 Kunke l, op. cit.
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Podsumowuj¹c tê recenzjê, warto jeszcze zwróciæ uwagê na dwie sprawy. Ksi¹¿kê cechuje zna-
komite wywa¿enie miêdzy rozpoznaniem Ÿróde³ stricte historycznych oraz artystycznych; miêdzy
pokor¹ i dociekliwoœci¹ wobec przekazu werbalnego lub obrazowego a odwag¹ w formu³owaniu
hipotez i interpretacji. Ujmuje szczeroœæ Autora, który – niczym postmodernistyczny architekt – nie
kryje szkieletu swych konstrukcji myœlowych, nie unika te¿ konstrukcji alternatywnych. Œmia³o podej-
muje tak¿e dyskusjê, czyni¹c to zdecydowanie, acz taktownie. Zatem nie tylko treœæ, ale i forma
wypowiedzi, która – jak to widaæ na stronach wielu periodyków – coraz czêœciej musi ustêpowaæ
przed naporem wulgaryzacji jêzyka naukowego, stanowi kolejn¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ ksi¹¿ki
Mieczys³awa Morki. Ta praca powinna znaleŸæ uznanie ze strony pañstwowego mecenatu nad nau-
k¹ i doczekaæ siê wydania w którymœ z jêzyków zachodnioeuropejskich. Wpisuje siê w bowiem
w dyskurs o charakterze szerszym ni¿ polski i jako taka winna byæ œrodkiem do promocji myœli na-
ukowej rodem znad Wis³y.

Bogus³aw Czechowicz

Tadeusz Ko t ³owsk i, NIEMCY 1890–1945. DZIEJE PAÑSTWA I SPO£ECZEÑSTWA, Kra-
ków 2008, wyd. Avion, ss. 338.

Kot³owski jest Autorem sporej ju¿ liczby prac na temat historii Niemiec. Tym razem wybra³ okres
od upadku Bismarcka do œmierci Hitlera. Wyzyska³ niektóre Ÿród³a drukowane i obszern¹ literaturê;
ta ostatnia jest tak liczna, ¿e w ¿adnym wypadku nie by³o mo¿liwe wykorzystanie jej w ca³oœci. Mo¿na
najwy¿ej wskazaæ kilka pozycji, które doda³yby nowy materia³. Na przyk³ad obszerna praca Nip-
perdeya daje znakomit¹ panoramê Niemiec wilhelmiñskich. Autor siêgn¹³ do opracowania Winkle-
ra o Republice Weimarskiej, ale  D³uga droga na Zachód (t³um. polskie wysz³o w 2007 r.) przynosi
pewne nowe zagadnienia, w czêœci nawet dyskusyjne. Brakuje niektórych prac Brachera, wa¿nych
dla wyt³umaczenia przyczyn upadku Republiki Weimarskiej. Z prac Ryszki za najwa¿niejsz¹ uzna³-
bym Pañstwo stanu wyj¹tkowego. Mimo tych dodatków zasiêg wyzyskania literatury nale¿y uznaæ
za siln¹ stronê ksi¹¿ki.

Podzia³ na okresy jest jasny: rz¹dy wilhelmiñskie, I wojna œwiatowa, Republika Weimarska,
z podzia³em na pozycjê miêdzynarodow¹ Niemiec i sprawy wewnêtrzne, rz¹dy hitlerowskie do
1939 r., II wojna œwiatowa z podzia³em na budowê imperium, politykê okupacyjn¹ i marsz ku klê-
sce. Charakterystyczne jest, ¿e Autor proporcjonalnie wiele miejsca poœwiêci³ obu wojnom, zw³a-
szcza drugiej (obie zajmuj¹ mniej wiêcej po³owê ca³ego tekstu, w tym druga 1/3, choæ dodaæ nale-
¿y, ¿e spory urywek poœwiêcony jest polityce okupacyjnej). Narracja jest dok³adna, jak na objêtoœæ
ca³ej ksi¹¿ki, pojawia siê wiele szczegó³ów nie zawsze uwzglêdnianych przez innych autorów. Au-
tor wymienia mnóstwo jednostek wojskowych, grupy armii czy dywizje, podaj¹c nazwiska setek
dowódców, ca³a zreszt¹ praca zawiera zdecydowanie bogaty materia³; je¿eli wspomnê o niektórych
pominiêciach, to przewa¿nie chodzi o sprawy dyskusyjne. Zreszt¹ w recenzji chodzi tak¿e o zwrócenie
uwagi na s³absze strony pracy.

Pierwszy rozdzia³ ma charakter szkicowy, sporo miejsca zajmuje przedstawienie rozwoju go-
spodarczego i spo³ecznego Rzeszy. Autor zaczyna od krytyki Bismarcka. Jego upadek mia³ zakoñ-
czyæ uprawianie polityki „w stylu przedrewolucyjnym” (s. 7). Jednak Kissinger nazwa³ ¿elaznego
kanclerza „bia³ym rewolucjonist¹”, a termin ten uznali niektórzy historycy. Co prawda dotyczy³o to
raczej pocz¹tkowego okresu rz¹du, ale i on potrafi³ groziæ „poruszeniem Acherontu” . Kulturkampf
wyzyska³ dla realnych korzyœci (np. wzrost wp³ywów pañstwa w szkolnictwie, urzêdy stanu cywil-
nego), a przegrani byli g³ównie libera³owie, którym pozostawiono tylko paragraf o jezuitach (do
1917 r.). Tak¿e politykê zagraniczn¹, w której Bismarck uchodzi³ za mistrza, Autor traktuje lekce-
wa¿¹co, pisz¹c, ¿e by³o to tylko odsuwanie niebezpieczeñstwa znalezienia sojuszników przez Fran-
cjê. Warto jednak porównaæ dyplomacjê Bismarcka z tym, co robili nastêpcy, sam Autor okreœla po-
litykê wilhelmiñsk¹ jako irracjonaln¹ (s. 27). Koronnym przyk³adem skutecznoœci polityki Bismarcka
by³o dyplomatyczne przygotowywanie wojen. Stary kanclerz zapewni³ Niemcom siln¹ pozycjê, nie-
kiedy okreœlan¹ jako pó³hegemonialn¹, zarazem zaœ podkreœla³, ¿e Niemcy s¹ „saturowane”. We-
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hler stara³ siê os³abiæ stwierdzenie, ¿e kanclerz by³ niechêtny, czy nawet wrogi polityce kolonialnej
(„moja Afryka jest w Europie”), bo przecie¿ za jego czasów Rzesza uzyska³a znacznie wiêcej posiad-
³oœci kolonialnych ni¿ za Wilhelma. Tylko ¿e wtedy mo¿na by³o je zdobywaæ bez wywo³ywania kon-
fliktów miêdzy mocarstwami.

System uk³adów i poœrednich porozumieñ pozostawiony przez Bismarcka by³ z³o¿ony, niekiedy
zawiera³ wewnêtrzne sprzecznoœci, ale nastêpcy zredukowali go jedynie do sojuszu z Austro-Wê-
grami. Nawet Trójprzymierze utrzymywa³o siê realnie dot¹d, gdy w Rzymie rz¹dzi³ gor¹cy wielbi-
ciel Bismarcka Crispi. Po pierwszym uk³adzie W³och z Francj¹ Bülow stwierdzi³ lekcewa¿¹co, ¿e
dobry m¹¿ godzi siê na jedn¹ turê w walce z innym partnerem. Dyplomacja niemiecka nie umia³a
dochodziæ do rozwi¹zañ kompromisowych, odrzucaj¹c kilka podobnych prób angielskich. Tymcza-
sem Entente Cordiale francusko-brytyjska czy uk³ad angielsko-rosyjski polega³y na kompromiso-
wym rozwi¹zywaniu nie raz g³êbokich ró¿nic. Porozumienia te okazywa³y siê trwalsze od pozornie
znacznie precyzyjniejszego okreœlenia stosunków w ramach Trójprzymierza. Ta polityka zrywania
z pañstwami, które znajdowa³y siê uprzednio w bardziej czy mniej okreœlonej strefie wp³ywów Rzeszy,
dotyczy³a nie tylko mocarstw, ale i pañstw œrednich, jak Hiszpania czy Rumunia. W tej drodze do
osamotnienia strat nie rekompensowa³a Turcja, gdy¿ tylko zaostrza³a stosunki z Wielk¹ Brytani¹,
ale dla wzmocnienia jej pozycji na Morzu Czarnym trzeba by³o w czasie wojny fikcyjnie sprzedaæ
potê¿ne pancerniki „Göben” i „Breslau”. Publicystyka niemiecka oskar¿a³a Edwarda VII o monto-
wanie okr¹¿enia Niemiec, a dyplomacja niemiecka u³atwia³a mu to zadanie. Z przekonania, ¿e nie-
mo¿liwe jest porozumienie rosyjskiego niedŸwiedzia z brytyjskim wielorybem, pojawi³o siê zasko-
czenie przyst¹pieniem Anglii do wojny, gdy Bethmann-Hollweg skar¿y³ siê, ¿e chodzi³o o œwistek
papieru i g³ównym has³em sta³y siê s³owa „Gott strafe England”.

Bardziej mo¿na zarzuciæ Bismarckowi, ¿e demoralizowa³ spo³eczeñstwo, czyni¹c z obywateli
poddanych, ale w jeszcze wiêkszym stopniu wyst¹pi³o to w erze wilhelmiñskiej, co podkreœli³
H. Mann w Der Untertan.

Rozumiem, ¿e d¹¿enie do skrócenia tekstu spowodowa³o pewne nieœcis³oœci, np. w 1894 r. po-
wsta³ Der Verein zur Förderung des Deutschtums In den Ostmarken, dopiero kilka lat póŸniej zmie-
niaj¹c nazwê na Ostmarken Verein (s. 24). Gorzej, ¿e brak informacji o podziale lewicy mieszczañ-
skiej na Freisinnige Volkspartei (to na jej czele sta³ Eugen Richter) i Freisinnige Vereinigung,
a nastêpnie zjednoczenie w 1910 r. w Fortschritspartei. O narodowych libera³ach najpierw Autor pi-
sze, ¿e grupowali inteligencjê i sfery finansowe oraz przemys³owe (s. 19). PóŸniej partia ta okreœla-
na jest jako przedstawicielka wielkiej bur¿uazji (s. 25). W rzeczywistoœci tak¹ reprezentantk¹ wiel-
kiego kapita³u by³a Partia Rzeszy (Reichspartei, „kleine aber mächtige Partei”) z takimi osobami
jak Stumm-Halberg, Krupp czy Kardorff. Zlewanie siê junkrów z wielk¹ bur¿uazj¹ (s. 16), gdy cho-
dzi o sprawy polityczne, nie by³o takie proste. Za Capriviego inna by³a odpowiedŸ obu grup na py-
tanie – eksportowaæ ludzi czy towary; w 1909 r. chodzi³o o to, kto ma p³aciæ za zbrojenia. Junkrzy
nie byli entuzjastami budowy floty, bo mog³o to zmniejszaæ iloœæ pieniêdzy na armiê, w której s³u-
¿yli oni i ich synowie. Wspólne g³osowanie w wielu wypadkach przez trzy partie (w³aœciwie cztery,
bo Autor pomin¹³ fakt istnienia dwu partii konserwatywnych) nie tworzy³o jeszcze koalicji (s. 25);
zw³aszcza miêdzy narodowymi libera³ami i Centrum istnia³o wiele nieporozumieñ. Straty socjali-
stów w wyborach w 1907 r. w mniejszym stopniu wynika³y z geografii wyborczej (s. 25), bo ona
oddzia³ywa³a przy ka¿dych wyborach, ni¿ z g³osowania w wyborach œciœlejszych przeciwko socja-
listom. Blok Bülowa z jednej strony okreœlano jako „zbratanie konserwatywno-liberalne”, z drugiej
mia³ charakter nacjonalistyczny, co wyrazi³o siê w „próbie ogniowej” bloku w uchwaleniu ustawy
o zwi¹zkach i zebraniach z jej paragrafem jêzykowym. Dymisja Bülowa wynika³a nie tylko z odrzu-
cenia projektu reformy podatkowej, a w niej podatku spadkowego, ale tak¿e z niechêci cesarza do
kanclerza, który nie broni³ w³adcy przed powszechnymi atakami w parlamencie spowodowanymi
nies³ychanie niezrêcznym wywiadem w „Daily Telegraph”. Bethmann-Hollweg do 1914 r. dwukrotnie
znalaz³ siê w podobnej sytuacji, a nadal pozostawa³ kanclerzem.

Okres z³agodzenia rz¹dów za Capriviego skoñczy³ siê rych³o po jego dymisji nie tylko dlatego,
¿e powstawa³y organizacje nacjonalistyczne. W ci¹gu nastêpnych lat (do 1899 r.) próbowano paro-
krotnie wprowadziæ ustawy nadzwyczajne, od „ma³ej ustawy antysocjalistycznej” do ustawy „wiê-
ziennej”. Próby te nie znalaz³y poparcia w parlamencie m.in. dlatego, ¿e w pocz¹tkach rewizjoni-
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zmu w socjaldemokracji (zjazd we Wroc³awiu, g³ówne prace Bernsteina) doszukiwano siê „linie-
nia” (Mauserung) socjalizmu.

Gdy mowa o okresie napiêæ przed wojn¹, Autor wspomnia³ o kryzysie aneksyjnym, ale dobrze
by³oby nadmieniæ o „kotle ba³kañskim”, tym bardziej ¿e II wojna ba³kañska zdecydowa³a o przy-
st¹pieniu Bu³garii do wojny po stronie pañstw centralnych wbrew tradycyjnej przyjaŸni z Rosj¹;
w ogóle wa¿ne by³o, ¿e po klêsce na Dalekim Wschodzie Rosja wróci³a do polityki ba³kañskiej, co
z natury rzeczy nasili³o konflikt z Austro-Wêgrami, a wiêc i z Niemcami, które w dodatku swoj¹
polityk¹ na Dalekim Wschodzie narazi³y siê tak¿e Japonii.

Siêgaj¹c ju¿ do bezpoœredniego wybuchu wojny, niezrêczne jest sformu³owanie, ¿e Serbia „zde-
cydowanie odrzuci³a” ultimatum austriackie; przyjê³a niemal wszystkie ¿¹dania z wyj¹tkiem pro-
wadzenia dochodzeñ w sprawie morderstwa w Sarajewie przez organy austriackie na jej terytorium,
co zagra¿a³o suwerennoœci. Niektórzy politycy s¹dzili, ¿e nowy konflikt uda siê tak¿e rozwi¹zaæ,
ale Austria zamierza³a wewnêtrzny kryzys pañstwa zniwelowaæ przez „skok naprzód”, a posiada³a
carte blanche niemieck¹.

Gdy chodzi o kolejnoœæ wypowiadania wojny, ze wzglêdu na plan Schlieffena nale¿a³o szybko
rozpocz¹æ dzia³ania bojowe przeciw Francji, która mia³a zostaæ pokonana w ci¹gu 42 dni. Korzyst-
ne by³oby opóŸniaæ wojnê z Rosj¹, w której zreszt¹ mobilizacja w rozleg³ym kraju ze s³ab¹ sieci¹
komunikacyjn¹ opóŸnia³a mo¿liwoœæ rozpoczêcia walki. Niemniej Bethmann-Hollweg stwierdzi³, ¿e
bez wojny z caratem nie zyska poparcia socjalistów, a g³oszono „pokój wewnêtrzny” (Burgfrieden).
Dlatego tak¿e Rosji wypowiedziano szybko wojnê.

Przebieg wojny, jak wspomniano, przedstawiony jest bardzo dok³adnie, wyj¹tkiem jest tylko la-
psus, ¿e w 1916 r. Amerykanie po raz pierwszy u¿yli czo³gów (s. 45), przecie¿ USA nie by³y wtedy
jeszcze w stanie wojny z Niemcami, mo¿e chodzi o produkcjê czo³gów, choæ zdaje mi siê, ¿e czo³gi
zaczêli pierwsi produkowaæ i u¿ywaæ Brytyjczycy.

Autor s³usznie podkreœli³, ¿e niemal do koñca wojny przewagê mia³ broni¹cy siê nad atakuj¹-
cym, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ dzia³añ wojennych by³y wobec tego walki pozycyjne, przy czym
front niejednokrotnie trwa³ w miejscu przez d³ugie okresy. W najwiêkszym stopniu wystêpowa³o to
na froncie zachodnim, ale podobna tendencja pojawia³a siê i na innych frontach. Autor podkreœla,
¿e przewag¹ Niemiec by³o centralne po³o¿enie, u³atwiaj¹ce przenoszenie jednostek wojskowych
z jednego frontu na drugi, podczas gdy aliantom zachodnim trudno by³o uzyskaæ wspó³pracê woj-
skow¹ z Rosj¹, zw³aszcza gdy nie uda³o siê przebiæ przez cieœniny tureckie.

Niemniej na skutek wojny pozycyjnej czêœciej wa¿niejsze by³o zadanie zniszczenia si³ przeciw-
ników ni¿ zdobycie nowych terenów (has³em niemieckim w czasie niezmiernie krwawych walk
o Verdun by³o „zniszczyæ tê armiê jedynaków”). Taki charakter wojny przy jej przed³u¿aniu siê po-
wodowa³, ¿e sta³a siê ona walk¹ o wyczerpanie, przy czym izolacja Niemiec od reszty œwiata coraz
bardziej pogarsza³a ich sytuacjê.

Wydaje mi siê, ¿e Autor w zbyt ma³ym stopniu przedstawi³ stosunki wewnêtrzne w Rzeszy, a tak¿e
politykê okupacyjn¹ na zajêtych obszarach. I tak dla przyk³adu stosukowo niewielkie rezultaty bom-
bardowañ (zaczyna³y siê one od prymitywnych form) wp³ywa³y poœrednio na politykê niemieck¹
wobec ziem okupowanych. Poniewa¿ potê¿ny przemys³ niemiecki wystarcza³ na potrzeby wojny,
demontowano, niszczono lub wywo¿ono urz¹dzenia przemys³owe, tak¿e pod k¹tem widzenia po-
wojennej konkurencji. Przed³u¿aj¹ca siê wojna powodowa³a rabunkow¹ dzia³alnoœæ wobec rolnic-
twa tych terenów, starano siê jak najwiêcej ¿ywnoœci wywieŸæ do Rzeszy i dla wojska. Robotnikom
sezonowym w 1914 r. nie pozwolono na powrót do domów, póŸniej próbowano werbowaæ bezro-
botnych, a nawet na drodze ³apanek zdobywaæ pracowników do zak³adów w Niemczech.

Wojna na wyczerpanie spowodowa³a szczególn¹ politykê surowcow¹, która rozpoczê³a siê wczeœ-
niej i przechodzi³a znaczn¹ ewolucjê. Racjonowanie ¿ywnoœci czy tekstyliów prowadzi³o do ogra-
niczania przydzia³ów, zarazem zastêpowania produktów os³awionymi erzacami. Najgorzej wygl¹-
da³a sytuacja w miastach, a ograniczeniami dotkniêta zosta³a szczególnie inteligencja. Niekiedy,
zw³aszcza na pocz¹tku wojny, podejmowano kroki fa³szywe, jak s³ynny „mord œwiñ” na pocz¹tku
1915 r. PóŸniej mo¿na by³o mówiæ o zorganizowanym g³odzie, przy czym jego nasilenie zale¿a³o
od wielkoœci ka¿dorocznych zbiorów, ale tak¿e od systemu podzia³u. Stawa³ siê on g³ówn¹ przyczy-
n¹ wielu wyst¹pieñ, szczególnie od 1917 r. Nawet po zajêciu ogromnych po³aci Rosji, sk¹d starano
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siê wywieŸæ brakuj¹ce surowce i ¿ywnoœæ, sytuacja daleka by³a od normalizacji, a niekiedy docho-
dzi³o do takich faktów, ¿e w Wiedniu zatrzymywano transport ¿ywnoœci z Ukrainy dla Niemiec, bo
stolica Austrii tak¿e g³odowa³a. Stosunkowo lepiej wygl¹da³a polityka finansowania wojny. Aby
unikn¹æ podwy¿szania podatków, rozpisywano kilkakrotnie po¿yczki wojenne, które w pierwszych
latach przynosi³y doœæ ³atwo powa¿ne sumy, natomiast póŸniej trzeba by³o du¿ych nacisków, aby
sk³oniæ liczniejsze grupy spo³eczeñstwa do brania w tym udzia³u.

Brakuje wzmianki o przesuniêciach w systemie w³adzy, chodzi zaœ g³ównie o powa¿ny wzrost
kompetencji organów wojskowych. Konkretnie o rolê odgrywan¹ przez zastêpczych naczelnych do-
wódców korpusów armii, przy czym sytuacjê komplikowa³ fakt, ¿e podzia³ na rejony wojskowe nie
by³ identyczny z podzia³em administracyjnym. Dochodzi³o do tego, ¿e po jednej z uchwa³ parla-
mentu przedstawiciel w³adz ostrzeg³, ¿e ma ona znaczenie wy³¹cznie teoretyczne, gdy¿ wprowadze-
nie w ¿ycie nie bêdzie mo¿liwe wobec stanowiska dowódców wojskowych.

W parlamencie w ci¹gu wojny zaczê³a powstawaæ wiêkszoœæ z³o¿ona z socjalistów, centrow-
ców i postêpowców, w jakimœ stopniu jakby daleka zapowied¿ koalicji weimarskiej. Jednoczeœnie
od koñca 1914 r. rozpocz¹³ siê proces wyodrêbniania siê lewicy socjalistycznej; Autor wspomina
o utworzeniu USPD (s. 50), ale ju¿ wczeœniej poprzedzi³a j¹ Socjaldemokratyczna Wspólnota (Sozial-
demokratische Gemeinschaft), przy tym jej sk³ad (a póŸniej USPD) by³ z³o¿ony. Autor pisze
o pacyfistach, wrogoœæ wobec wojny rzeczywiœcie dominowa³a, ale tylko czêœæ d¹¿y³a do rewolu-
cji. Wymienia równie¿ rezolucjê parlamentu o pokoju bez aneksji i odszkodowañ, ograniczaj¹c jej
znaczenie (s. 50), sytuacja by³a jednak bardziej z³o¿ona. Pominiêta w pracy ustawa o OjczyŸnianej
S³u¿bie Pomocniczej (Vaterländischer Hilfsdienst) z koñca 1916 r. wprowadza³a obowi¹zek pracy
na rzecz ojczyzny, ale zarazem uznanie w tym roli zwi¹zków zawodowych. Dla nich trzeba by³o
przeprowadziæ w ustawie zmiany o zwi¹zkach i zebraniach, czego kanclerz dokona³ okóln¹ drog¹
w 1917 r. Wiêkszoœci parlamentu to jednak nie zadowoli³o, pojawi³y siê ¿¹dania demokracji przez
zasadê rz¹dów parlamentarnych. Takich wniosków kanclerz nie podda³ nawet w dyskusji na forum
parlamentu, niemniej gdy w koñcu 1917 r. powsta³ rz¹d z kanclerzem centrowcem Hertlingiem
i wicekanclerzem postêpowcem Payerem na czele, socjaliœci potraktowali go jako realizacjê zasady
rz¹dów parlamentarnych. Autor oceni³ to negatywnie (s. 56), z jednej strony nie podaj¹c genezy ta-
kiego stanowiska socjalistów, z drugiej maj¹c w czêœci racjê, gdy¿ pañstwem rz¹dzi³o w rzeczywi-
stoœci III dowództwo Hindenburga i Ludendorffa. Rz¹d Hertlinga by³ tylko precedensem zapowiada-
j¹cym rz¹dy parlamentarne, ale by³ to jednak fakt doœæ istotny.

Jaka by³aby realizowana zasada pokoju bez aneksji i kontrybucji, to kwestia teoretyczna. Og³o-
szenie deklaracji parlamentu wywo³a³o skrajn¹ reakcjê przeciwników, zwolenników Pokoju Niemiec-
kiego (Deutscher Frieden). Wiadomo od dawna (prace Franza Fischera), ¿e tak¿e Bethmann-Holl-
weg i inni politycy w momencie rozpoczynania wojny planowali aneksjê, ale ze wzglêdu na to, ¿e
powtarzano, i¿ wojna ma charakter obronny, istnia³ zakaz publikowania czegokolwiek na temat ce-
lów wojny. Zakaz ten zniesiono w 1916 r. Je¿eli w 1914 r. program aneksji zawiera³ g³ównie ograni-
czone zdobycze na Zachodzie, to przebieg wojny spowodowa³ powstanie projektów nieporównanie
szerszych aneksji, tym razem przede wszystkim na Wschodzie. U³atwia³o to og³oszenie aktu 5 XI,
który w opinii rz¹dz¹cych za³atwia³ sprawê polsk¹, a wiêc nie wchodzi³o w grê bezpoœrednie w³¹-
czenie do Rzeszy licznych grup ludnoœci polskiej, z któr¹ miano i dot¹d wiele k³opotów.

Nie ma w pracy wzmianki o znanej sprawie reformy ordynacji wyborczej do Sejmu pruskiego,
któr¹ obiecywa³ przeprowadziæ po wojnie nawet cesarz (podobne reformy projektowano ju¿ w cza-
sie wojny w innych pañstwach niemieckich, ale pomija je wielu historyków). Przyk³ady te uzasad-
niaj¹ stwierdzenie, ¿e sprawy wewnêtrzne w czasie I wojny zajmuj¹ w ksi¹¿ce ma³o miejsca.

Podzia³ dziejów Republiki Weimarskiej na czêœæ poœwiêcon¹ jej pozycji miêdzynarodowej i na
stosunki wewnêtrzne ma swoje dobre, ale i ujemne skutki. Umo¿liwi³o to niezwykle dok³adne przed-
stawienie kwestii reparacji (choæ Autor pomin¹³ ostatni plan Younga, mo¿e dlatego, ¿e na dobr¹ spra-
wê nie wszed³ on w ¿ycie; szkoda tak¿e, ¿e nie ma wzmianki o tak g³oœnym fragmencie stosunków
z Francj¹ jak spotkanie Stresemanna z Briandem w Thoiry). Z drugiej strony jednak rozdzielenie
wypadków z 1923 r. odbiera wiele z dramatyzmu tego kryzysu w Niemczech. S¹ tak¿e pewne po-
wtórzenia (np. dwukrotnie wspomina siê o usuniêciu Blomberga i Fritzscha, s. 145 i 168).
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Wiêksze w¹tpliwoœci budzi fragment o sprawie maj¹tków rodzin ksi¹¿êcych (s. 112). Nie wiem,
na czym opar³ siê Autor, pisz¹c, ¿e referendum przewidywa³o odszkodowanie, a maj¹tki wróci³y do
rodzin ksi¹¿êcych. Opar³em siê na raczej wiarygodnym kalendarzu historycznym (Das deutsche
Reich von 1918 bis heute, wyd. Cuno Horkenbach, Berlin ok. 1930; w tytule wspomina siê o popar-
ciu rz¹dów Rzeszy, parlamentarzystów, dziennikarzy, partii, korporacji i zwi¹zków; liczne wzmian-
ki znajduj¹ siê w tekœcie pod rokiem 1926, pojedyncze – pod 1928 i 1929). Ca³¹ kwestiê zapocz¹t-
kowa³o sk³adanie przez te rodziny skarg do s¹dów niemieckich i perspektywa p³acenia wysokich
odszkodowañ. Partie komunistyczna i socjalistyczna wyst¹pi³y wówczas z projektem og³oszenia re-
ferendum w sprawie wyw³aszczenia w³aœcicieli bez odszkodowania, uzyskuj¹c poparcie ponad 11 mln
obywateli, natomiast rz¹d i parlament potêpi³y ten krok. W referendum wziê³a udzia³ podana przez
Autora liczba ponad 15 mln osób maj¹cych prawo wyborcze, ale nie mia³o ono walorów prawnych,
poniewa¿ wed³ug konstytucji g³osowaæ musia³aby co najmniej po³owa uprawnionych, tzn. minimum
20 mln. W rezultacie ca³¹ sprawê musia³y za³atwiæ rz¹d i parlament. Wybór by³ wiêc miêdzy wy-
w³aszczeniem bez odszkodowania oraz zawarciem porozumienia, które na pewno kosztowa³oby mniej
ni¿ wyroki s¹dowe. G³osuj¹cy przeciw wyw³aszczeniu w czêœci brali udzia³ w bezskutecznym refe-
rendum, a kierowali siê sprzecznoœci¹ tego kroku z konstytucj¹ i ze stanowiskiem s¹dów. Debaty
parlamentarne trwa³y d³ugo ze wzglêdu na opór socjalistów i szukanie kompromisu. Jeszcze w 1926 r.
jednak zawarto uk³ad z rodzin¹ Hohenzollernów, a w 1928 r. z innymi rodzinami ksi¹¿êcymi. W latach
1928–1929 dosz³o do kilku spraw s¹dowych wygrywanych z regu³y przez skar¿¹ce rodziny, a chodzi³o
o wysokoœæ odszkodowañ. P³atnoœci, w sumie bardzo wysokie, realizowane by³y przez renty opro-
centowane 8%, wy¿sze, gdy w grê wchodzi³y tak¿e ziemie orne.

Fakty wspó³pracy komunistów i hitlerowców (s. 120 i 127), wobec ci¹gle toczonych walk ulicz-
nych, by³y rzeczywiœcie incydentalne, jak je okreœla Autor, ale wa¿niejsze by³o to, ¿e obie partie
d¹¿y³y do likwidacji demokracji w Niemczech. Komuniœci brali nawet pod uwagê zdobycie w³adzy
przez Hitlera, ale przewidywali, ¿e wówczas wybuchnie rewolucja i sami obejm¹ rz¹dy.

Podobnie jak w wypadku I wojny œwiatowej, i druga przedstawiona jest niezmiernie dok³adnie.
Niemniej niektóre fragmenty pracy nasuwaj¹ pewne uwagi.

Dyskusyjna jest kwestia skutecznoœci bombardowañ, zarówno niemieckich w 1940 r., jak
i póŸniejszych alianckich (s. 241). Jest to problem z³o¿ony i mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ to szczyt, ale
i kryzys bombardowania terrorystycznego; bywa³y takie naloty, w których wiêcej ginê³o lotników
alianckich ni¿ ludzi na ziemi. W czasie bombardowania Anglii w 1940 r. przejœcie od ataków na
lotniska i cele podobne do nalotów terrorystycznych oceniane jest nieraz jako b³¹d. Ogólnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e bombardowanie nie wywiera³o decyduj¹cego wp³ywu na zdolnoœci produkcyjne prze-
ciwnika, a zarazem, jak to okreœli³ jeden z historyków brytyjskich, ludzie okazywali siê bardziej od-
porni ni¿ mury. Mo¿na by tu dodaæ, ¿e Niemcy pierwsi wyprodukowali samolot o napêdzie odrzu-
towym, ale by³ to tylko myœliwiec, a Hitler ¿¹da³ bombowców, aby realizowaæ Vergeltung. Jeszcze
w 1945 r. eskadra odrzutowców wykaza³a swoj¹ przewagê nad samolotami alianckimi, ale wówczas
na sukcesy by³o za póŸno.

Formu³a bezwarunkowej kapitulacji (s. 271) rzeczywiœcie przed³u¿a³a wojnê, ale wynika³a z do-
œwiadczenia I wojny œwiatowej, gdy po niej w Niemczech panowa³o przekonanie, ¿e nie zosta³y po-
bite militarnie.

Dyskusyjne jest stanowisko Stalina w sprawie niemieckiej (s. 298 i 304). W 1942 r. mówi³, ¿e
nie walczy z pañstwem, tylko z re¿imem hitlerowskim. W grudniu 1944 r. komisja pod przewodnic-
twem Mo³otowa przygotowa³a plan rozbicia Niemiec na piêæ pañstw, o czym nie powiadomiono na-
wet komunistów niemieckich (tak twierdzi Badstübner). Dopiero kilka tygodni póŸniej Stalin opo-
wiedzia³ siê przeciw podzia³owi Rzeszy.

Wa¿ny jest urywek o wczeœniejszej genezie Endlösung (s. 254), wprawdzie Autor operuje prze-
kazami, w których jest mowa o emigracji, ale ostatnio, a wiêc po ukazaniu siê ksi¹¿ki, odnaleziono
plany budowy Auschwitz wskazuj¹ce na projektowane wczeœniej pomieszczenia masowego mordo-
wania ludzi, co potwierdza stanowisko Autora.

Motywacja wypowiedzenia wojny USA przez Hitlera nie jest przekonuj¹ca (s. 226), ale w ogóle
trudno j¹ uzasadniæ. Pañstwa Sojuszu Trzech nie by³y wobec siebie lojalne, Hitler nie myœla³ o za-
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spokojeniu ¿¹dañ w³oskich w 1940 r. Mussolini bez wiedzy Hitlera uderzy³ na Grecjê, a Japonia we
wrzeœniu 1941 r. podpisa³a uk³ad z ZSRR, sygnalizuj¹c, ¿e jej ekspansja pójdzie w innym kierunku.

Sprawa wykorzystania w pracy jeñców sowieckich (s. 238) rozwi¹zywana by³a paradoksalnie,
stosunkowo mniej wystêpowa³o to w pocz¹tkowej fazie wojny, gdy z ich ogromnej liczby wiele ty-
siêcy umiera³o na skutek warunków niewoli, a wiêcej, gdy liczba ich zmala³a.

Dobrze przedstawiony jest obraz systemu hitlerowskiego (s. 334 i n.), z tym ¿e wykonywanie
nieograniczonej w³adzy Führera mo¿na uznaæ za dyskusyjne (por. E. Petersohn, The Limits of Hi-
tler’s Power).

Pomijam tutaj drobne niedok³adnoœci, np. Wroc³aw nie broni³ siê do koñca wojny, lecz do 6 V
(s. 303); podaj¹c nazwy obcojêzyczne (s. 304), lepiej daæ angielskie, bo to nazwa oficjalna, a nie
niemieckie.

Autor zakoñczy³ ksi¹¿kê, nie zajmuj¹c siê konferencj¹ w Poczdamie, o tyle uznajê to za dysku-
syjne, ¿e konferencja ta oznacza³a bardziej zakoñczenie wojny ni¿ przygotowanie pokoju.

Niestety zawiod³a w ksi¹¿ce korekta. Trudno mi sporz¹dziæ pe³n¹ erratê i ograniczê siê tylko do
pewnej liczby przyk³adów. I tak np. raz jest poprawnie Stumm-Halberg, a raz Stumm-Holberg (s. 25);
zawsze jest Hohenlohe-Schillingfürst zamiast Schillingsfürst; czasem chodzi o nazwy geograficzne;
i tak Gotha zosta³a zamieniona na Gotê, Wo³chow na Wo³ochow, Teltow na Tetow; czasem usterki
zmieniaj¹ treœæ, przecie¿ Bekennende Kirche mia³ charakter opozycyjny, a nie dyspozycyjny. W in-
deksie brakuje kanclerza Georga Hertlinga, a jest on na s. 56. Nie jestem pewny, czy to jedyny taki
wypadek. To drobiazgi, ale œwiadcz¹ o braku ostatecznego wykoñczenia ksi¹¿ki.

Adam Galos

Kamil Kacpe r sk i, SYSTEM WYBORCZY DO SEJMU I SENATU U PROGU II RZECZY-
POSPOLITEJ, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, ss. 296.

W ostatnich latach polskie ¿ycie polityczne wzbogacane jest o nies³ychanie wa¿ny element, które-
go – niestety – zabrak³o u progu transformacji ustrojowej Polski. Elementem tym jest rozwijaj¹ca
siê dyskusja nad prawem wyborczym, szczególnie w kontekœcie jego znaczenia dla sprawnego dzia-
³ania pañstwa polskiego. W jej ramach nie brakuje odwo³añ i odniesieñ do sporów, polemik i roz-
wi¹zañ wystêpuj¹cych u progu niepodleg³ej Polski. Niezbêdn¹ wiêc rzecz¹ jest uwa¿ne przeanali-
zowanie polskich koncepcji i doœwiadczeñ zarówno z okresu poprzedzaj¹cego powstanie niepodleg³ej
Polski, jak i z czasu jej realnego odtwarzania. Wydana przez Wydawnictwo Sejmowe w Warszawie
praca Kamila Kacperskiego, politologa w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku, w znacznym stopniu tej potrzebie odpowiada, wype³niaj¹c przy tym istotne luki w na-
szej historiografii.

Praca sk³ada siê ze wstêpu, trzech merytorycznych rozdzia³ów i zakoñczenia. Rozdzia³ pierw-
szy Autor rozpoczyna od zaskakuj¹cego twierdzenia, widniej¹cego na s. 15: „Opanowanie terenów
Królestwa Polskiego przez pañstwa centralne w 1915 r. zakoñczy³o ponadstuletni okres podzia³u te-
rytorium Rzeczypospolitej pomiêdzy zaborców”. Wszak pañstwa centralne nie zajê³y wówczas ca-
³ego obszaru Polski przedrozbiorowej ani te¿ nie zlikwidowa³y w 1915 r. podzia³u terytorium Pol-
ski, polityczny i administracyjny podzia³ ziem polskich pomiêdzy zaborców utrzyma³ siê tak¿e
w latach nastêpnych.

Zasadniczo pierwszy rozdzia³ pracy poœwiêcony zosta³ tworzeniu prawa wyborczego w okresie
po wydaniu aktu 5 XI. W pierwszej czêœci tego rozdzia³u Autor przedstawi³ twórczy dorobek Ko-
misji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu. W stosunkowo szybkim czasie przygoto-
wa³a ona i w koñcu lipca 1917 r. przed³o¿y³a projekt konstytucji pañstwa polskiego, zawieraj¹cy
istotne ustalenia dotycz¹ce prawa wyborczego do przysz³ego parlamentu. W myœl projektu mia³ on
byæ dwuizbowy, a obie izby – Senat i Izba Poselska – mia³y byæ wybierane wed³ug ró¿nych zasad.
Na podstawie wskazanych w projekcie konstytucji ogólnych zasad wyborczych podkomisja sejmo-
wa, w której istotn¹ rolê odegrali profesorowie Józef Buzek, Józef Siemieñski i Zygmunt Cybichow-
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ski, opracowa³a projekt ordynacji wyborczej do Sejmu. Przyjêto go 6 III 1918 r. Sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej i ordynacji wyborczej do Senatu. Autor szczegó³o-
wo omówi³ ustalenia obu ordynacji, detalicznie przedstawi³ przyjête przepisy i procedury wy³ania-
nia obu izb.

W drugiej czêœci pierwszego rozdzia³u omówiono prace nad ordynacj¹ wyborcz¹ w okresie od
maja do paŸdziernika 1918 r. Prowadzono je pod patronatem Rady Regencyjnej. Autor omówi³ tu
poczynania rz¹du J.K. Steczkowskiego, który w maju 1918 r. przyj¹³ kolejny projekt ordynacji wy-
borczej do Sejmu. Wskaza³, ¿e tylko w pewnym stopniu projekt ów zmienia³ zapisy projektu Komi-
sji Sejmowo-Konstytucyjnej. Latem 1918 r. nowy projekt by³ przedmiotem obrad Rady Stanu i po-
wo³anej w niej Komisji Sejmowej. Autor zwróci³ uwagê, ¿e jej prace nie zakoñczy³y siê
wypracowaniem nowych rozwi¹zañ ustrojowych. W tym stanie rzeczy dzie³o Komisji Sejmowo-Kon-
stytucyjnej kontynuowa³ profesor J. Siemieñski. Trafnie zauwa¿y³ K. Kacperski, ¿e przygotowany
przez niego projekt pod wzglêdem merytorycznym by³ „w przewa¿aj¹cej czêœci kopi¹ rozwi¹zañ
przyjêtych przez KS-K i znowelizowanych przez rz¹d J.K. Steczkowskiego” (s. 68). Jak zreszt¹ wspo-
mina³ sam J. Siemieñski, przerobi³ on dotychczasowy projekt ordynacji – dotycz¹cy wyborów Izby
Poselskiej i Senatu – na projekt do jednoizbowej konstytuanty. Obok projektów powsta³ych niejako
pod patronatem Rady Regencyjnej opracowano tak¿e inny projekt ordynacji wyborczej. Przygoto-
wa³a go Komisja Administracyjna Biura Pracy Spo³ecznej (BPS). Dotyczy³ wy³onienia tylko Izby
Poselskiej. W odró¿nieniu od projektów Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej i przygotowywanych pod
auspicjami Rady Regencyjnej, które proponowa³y przeprowadzenie wyborów do Izby Poselskiej
w okrêgach trójmandatowych, projekt BPS postulowa³ wprowadzenie w Polsce wyborów w pe³ni
proporcjonalnych, przeprowadzonych w okrêgach wielomandatowych i nierównych, licz¹cych od
3 do 19 mandatów. Autor wskaza³ na wystêpowanie tak¿e innych ró¿nic pomiêdzy projektem BPS
a dwoma projektami wczeœniejszymi. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e projekt KA BPS nie by³ te¿ jedy-
nym projektem ordynacji wyborczej, w którego opracowaniu uczestniczyli wspó³pracownicy BPS.

Owe cztery projekty, omówione przez K. Kacperskiego, nie wyczerpuj¹ bowiem liczby projek-
tów, które poprzedzi³y przyjêcie ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w dniu 28 XI 1918 r.
Wydaje siê, ¿e Autor nie dostrzeg³ istnienia jeszcze jednego projektu, który powsta³ w koñcu paŸ-
dziernika 1918 r. By³ dzie³em tzw. zespo³u ministra Zygmunta Chrzanowskiego, w którego sk³ad
poza Z. Chrzanowskim (ministrem spraw wewnêtrznych w rz¹dzie J. Œwie¿yñskiego) wchodzili tak¿e
ludzie zwi¹zani z Biurem Pracy Spo³ecznej – W³odzimierz Wakar i Mieczys³aw Niedzia³kowski;
nie jest jednak wykluczone, ¿e do prac nad tym projektem ordynacji zostali w³¹czeni – jak wskazuje
M. Niedzia³kowski – tak¿e S. H³asko, H. Ko³odziejski czy T. Szturm de Sztrem. Projekt zespo³u
Z. Chrzanowskiego nosi tytu³ Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego i dostêpny jest w eks-
plorowanych przez Autora w Archiwum Akt Nowych aktach Gabinetu Cywilnego Rady Regencyj-
nej.

Projekt zespo³u Z. Chrzanowskiego powinien byæ uwzglêdniony w omawianej pracy z dwóch
zasadniczych powodów. Po pierwsze, chocia¿ powsta³ na podstawie projektu Komisji Administra-
cyjnej BPS, to jednak nie by³ z nim identyczny i ró¿ni³ siê te¿ od póŸniejszej ordynacji wyborczej
do Sejmu Ustawodawczego. Jako projekt usytuowany pomiêdzy projektem KA BPS a ordynacj¹
wyborcz¹ do SU powinien byæ przedstawiony, by w pe³ny sposób ods³oniæ etapy dochodzenia do
ordynacji wyborczej, na podstawie której wybrano Sejm Ustawodawczy. By³ bowiem projekt ze-
spo³u Z. Chrzanowskiego wyraŸnym gestem narodowej demokracji, która w imiê tworzenia rz¹du
ogólnonarodowego gotowa by³a wprowadziæ w Polsce postulowany przez ugrupowania lewicowe
koncept wyborów proporcjonalnych. Po drugie – nieuwzglêdnienie projektu zespo³u Z. Chrzanow-
skiego poci¹gnê³o za sob¹ wystêpowanie szeregu – jak siê wydaje – pomy³ek interpretacyjnych od-
nosz¹cych siê do projektu KA BPS i dalszych prac nad ordynacj¹ wyborcz¹ do SU:

– Autor pisze na s. 60–61, ¿e nie jest znany dok³adny termin rozpoczêcia i zakoñczenia prac nad
projektem KA BPS, oraz wskazuje, ¿e nast¹pi³o to przed 25 X 1918 r. Tymczasem mo¿na inaczej
spojrzeæ na pocz¹tek i zakoñczenie prac BPS nad projektem ordynacji. Je¿eli chodzi o termin roz-
poczêcia tych prac, to mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ w po³owie maja 1918 r. dyrektor Biura Prac Spo-
³ecznych, W³odzimierz Wakar, zwraca³ siê do Komisji Przejœciowej o przes³anie nowego projektu
ordynacji wyborczej do sejmu. Chodzi³o o projekt wypracowany przez gabinet J.K. Steczkowskie-
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go. Wydaje siê, ¿e mo¿na te¿ wskazaæ koñcow¹ datê opracowania przez KA BPS autorskiego pro-
jektu ordynacji. Otó¿ projekt KA BPS ukaza³ siê drukiem. Nosi³ tytu³ Ordynacja wyborcza do Izby
Poselskiej. Projekt Komisji Administracyjnej Biura Pracy Spo³ecznej. W stopce redakcyjnej znajdu-
je siê m.in. data druku 2 VIII 1918 r., która wydaje siê wskazywaæ, ¿e projekt ten powstawa³ w czerw-
cu i lipcu 1918 r. By³ wyraŸnie negatywn¹ reakcj¹ œrodowisk lewicowych na projekt ordynacji wnie-
siony przez gabinet J.K. Steczkowskiego pod obrady Rady Stanu. Ów krytycyzm potwierdza równie¿
zachowanie przedstawicieli lewicy w Radzie Stanu. Na to, ¿e projekt BPS by³ odpowiedzi¹ na pro-
pozycjê rz¹dow¹, wskazuje te¿ sam tytu³ projektu KA BPS. Nie by³o w nim wzmianki, ¿e chodzi
o ordynacjê do konstytuanty, lecz do ni¿szej izby (Izby Poselskiej) parlamentu dwuizbowego, jaki
proponowa³y KS-K i rz¹d J.K. Steczkowskiego. Podana przez K. Kacperskiego informacja, ¿e pra-
ce nad projektem ordynacji zakoñczy³y siê przed 25 X 1918 r., mo¿e byæ poprawna, ale nie w od-
niesieniu do dokumentu pt. Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej. Projekt Komisji Administracyj-
nej Biura Pracy Spo³ecznej, lecz do dokumentu nosz¹cego tytu³ Ordynacja wyborcza do Sejmu
Ustawodawczego, który rzeczywiœcie powsta³ w koñcu paŸdziernika 1918 r. i by³ efektem pracy tzw.
zespo³u Z. Chrzanowskiego;

– Podsumowuj¹c aktywnoœæ rz¹du J. Œwie¿yñskiego, pisze Autor na s. 69, i¿ nie wiadomo, czy
rz¹d ten przyj¹³ któryœ z omówionych przez niego projektów ordynacji. Twierdzenie to odnosi siê
do projektów prof. J. Siemieñskiego i KA BPS. W rzeczywistoœci gabinet J. Œwie¿yñskiego nie zaj-
mowa³ siê ¿adnym z tych projektów. By³ wprawdzie rz¹dem powo³anym przez Radê Regencyjn¹,
ale zarazem maj¹cym aspiracjê stania siê rz¹dem ogólnonarodowym. Wymaga³o to podwa¿enia roli
samej Rady Regencyjnej, a w ramach tego jej propozycji ustrojowych, jak¹ by³ m.in. projekt ordy-
nacji przygotowany przez J. Siemieñskiego, referendarza Rady Regencyjnej. Gabinet J. Œwie¿yñ-
skiego nie zajmowa³ siê te¿ projektem KA BPS, bo mia³ w³asny projekt, opracowany przez zespó³
Z. Chrzanowskiego (przy wspó³pracy BPS) i bêd¹cy wa¿nym elementem strategii tworzenia rz¹du
ogólnonarodowego. Projekt ten zosta³ wydrukowany – jak wskazuje na to podana na ostatniej stro-
nie informacja – 31 X 1918 r. Rada Ministrów dyskutowa³a nad tym w³aœnie projektem w dniu 2 XI
1918 r. Projektu nie przyjê³a. Postanowi³a jednak¿e, by minister Z. Chrzanowski przedstawi³ ów pro-
jekt komisji z³o¿onej z przedstawicieli wszystkich stronnictw celem przedyskutowania go i przed-
stawienia swoich uwag Radzie Ministrów;

– W zwi¹zku z powy¿szymi uwagami trudno te¿ akceptowaæ podane na s. 77 twierdzenie, ¿e
podstaw¹ projektu ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego opracowanego przez rz¹d J. Mo-
raczewskiego by³ projekt KA BPS. Podstaw¹ wyjœciow¹ ordynacji wyborczej, wed³ug której prze-
prowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, by³ zarówno projekt KA BPS, jak i projekt zespo-
³u Z. Chrzanowskiego. Wynika to z porównania wszystkich trzech tekstów ordynacji. Ordynacja
przygotowana przez rz¹d J. Moraczewskiego nie tylko powiela³a rozwi¹zania zawarte w projekcie
KA BPS, ale korzysta³a tak¿e z rozwi¹zañ wystêpuj¹cych w projekcie zespo³u Z. Chrzanowskiego,
bêd¹cych zarazem innymi, ni¿ przewidywa³ to projekt KA BPS. Na przyk³ad w ordynacji wybor-
czej do SU z 28 XI 1918 r. prawo zg³aszania list w okrêgach wyborczych mia³a grupa 50 obywateli.
By³o to zgodne z projektem zespo³u Z. Chrzanowskiego, ale odmienne od projektu KA BPS, który
zak³ada³, ¿e prawo to bêdzie mia³a grupa 100 wyborców. Z dwóch projektów, które by³y podstaw¹
ordynacji wypracowanej przez rz¹d J. Moraczewskiego, wiêksze znaczenie mia³ projekt KA BPS;
mo¿na zgodziæ siê z Autorem pracy, ¿e ten w³aœnie projekt, wypracowany przez œrodowiska lewico-
we, mia³ decyduj¹ce znaczenie dla procesu tworzenia prawa wyborczego w Polsce (s. 61).

Rozdzia³ drugi pracy poœwiêcony zosta³ ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Zo-
sta³a ona wydana 28 XI 1918 r. w formie dekretu Tymczasowego Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³-
sudskiego. W dostrzegalnej pierwszej czêœci rozdzia³u Autor omówi³ prace przygotowawcze pro-
wadzone przez rz¹d J. Moraczewskiego. Obszernie i detalicznie przedstawi³ poszczególne przepisy
i postanowienia ordynacji. W czêœci drugiej dokona³ z kolei uwa¿nej analizy przebiegu wyborów
do Sejmu Ustawodawczego, przeprowadzonych 26 I 1919 r.

W rozdziale trzecim da siê zauwa¿yæ istnienie trzech czêœci. W jego czêœci pierwszej K. Kac-
perski omówi³ prace przygotowawcze dotycz¹ce kolejnej ordynacji wyborczej do polskiego parla-
mentu. Wskaza³ tu na uregulowania konstytucji marcowej z 1921 r. w zakresie prawa wyborczego,
przedstawi³ przebieg trudnej dyskusji zarówno w Radzie Ministrów, jak i w Sejmie Ustawodawczym
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nad zasadniczymi postanowieniami nowej ordynacji wyborczej. W drugiej czêœci rozdzia³u szcze-
gó³owo zaprezentowa³ zasady wy³aniania Sejmu i Senatu RP w myœl postanowieñ ordynacji wybor-
czej z 28 VII 1922 r. Czêœæ trzecia tego rozdzia³u jest uwa¿n¹ analiz¹ przebiegu i wyników wybo-
rów do obu izb parlamentu przeprowadzonych w 1922 r.

Chocia¿ praca zredagowana jest bardzo starannie, Autor nie unikn¹³ drobnych pomy³ek. I tak na
s. 19 podaje, ¿e cz³onkiem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej TRS by³ ksi¹dz Z. Lubomirski, pod-
czas gdy realnie chodzi³o tu o ksiêcia Zdzis³awa Lubomirskiego, który zosta³ te¿ przewodnicz¹cym
podkomisji sejmowej, przygotowuj¹cej ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu. Z kolei na str. 110 w przyp.
133 w odniesieniu do wyborów do Sejmu Ustawodawczego Autor napisa³, ¿e w wyborach uzupe³-
niaj¹cych we Lwowie mandat uzyska³ „A. Ernest”. NajwyraŸniej chodzi tu o osobê wybitnego dzia-
³acza narodowej demokracji w Galicji – Ernesta (imiê) Adama (nazwisko), który by³ pos³em na Sejm
Ustawodawczy. Dopuszczalny by³by wiêc zapis: „E. Adam”.

Wskazane usterki i mankamenty nie zmieniaj¹ ogólnie pozytywnego obrazu ksi¹¿ki. Autor na-
pisa³ j¹ na podstawie bogatego materia³u Ÿród³owego, wykorzystuj¹c zasoby archiwalne, publikato-
ry urzêdowe, sprawozdania stenograficzne i prasê polsk¹, a wrêcz imponuj¹cy jest wyzyskany przez
niego zbiór dawniejszych i nowszych opracowañ. Nie ograniczy³ pracy do prezentacji rozwi¹zañ
formalno-prawnych. Wzbogaci³ j¹ o odnosz¹ce siê do tych rozwi¹zañ rozliczne uwagi polemiczne,
formu³owane przez niego samego i inne osoby, czyni¹c z pracy materia³ refleksyjny. Praca Kamila
Kacperskiego zatytu³owana System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu II Rzeczypospolitej jest opra-
cowaniem wartoœciowym, nie tylko potrzebnym do badania dziejów Polski w XX w., lecz równie¿
przydatnym do tworzenia prawa wyborczego w dniu dzisiejszym.

Zdzis³aw Ilski

PRÁCE A STUDIE MUZEA BESKYD. SPOLEÈENSKÉ VÌDY, 18, 2007, ss. 230, il. cz.-b.
i kolor.

Wydawany przez Muzeum Beskidów (Muzeum Beskyd) we Frydku-Mistku (Frýdku-Místku)
periodyk opatrzony numerem 18 przynosi szereg cennych prac o znaczeniu daleko wykraczaj¹cym
poza zagadnienia pogranicza górnoœl¹sko-morawskiego. Otwiera go monografia koœcio³a w Skalicy
autorstwa Pavlíny Berskiej i Davida Pindura (Historický a stavební vývoj kostela sv. Martina ve Skalici
do poloviny 19. století, s. 1–23). Ta, wzniesiona w pierwszej po³owie XVII w. i powiêkszona przed
po³ow¹ XIX w., wiejska budowla przedstawiona zosta³a w oparciu o dog³êbn¹ kwerendê Ÿród³ow¹.
Autorzy pokusili siê o ukazanie œwi¹tyni na szerszym tle architektury sakralnej tej czêœci Œl¹ska.
Na obszar Moraw przenosi tekst Jana Štìpána Obora na Hukvaldech ve druhé polovinì 16. století
aneb oslavenec má 440 let (s. 24–39), dotycz¹cy area³u ³owieckiego biskupów o³omunieckich obok
zamku Hukvaldy sprzed blisko czterech i pó³ wieku. Artyku³ uzupe³nia tekst ordynacji ³owieckiej
dóbr biskupich. W kolejnym artykule Zámek kontra fara – spor o lubenskou fundaci v 17. století
(s. 40–53) D. Pindur przedstawi³ konflikt pana feudalnego z proboszczem o dochody we wsi Lubno
(obecnie czêœæ miasta Frýdlant nad Ostravicí) – epizod zwi¹zany z akcj¹ rekatolicyzacyjn¹ po woj-
nie trzydziestoletniej. Autor nieco uwagi poœwiêci³ najdawniejszym dziejom wsi, w której u schy³ku
XIII w. ksi¹¿ê opolski W³adys³aw usi³owa³ za³o¿yæ klasztor premonstrateñski. Kolejne przyczynki
Petra Maršálka (K historii nové budovy Mìstského úøadu ve Frýdlantì nad Ostravicí, s. 54–78), Li-
bora Martinka (K recepci osobnosti a díla Óndry £ysohorského na Tìšínsku a Horním Slezsku,
s. 79–91 – niefortunny tytu³, albowiem Œl¹sk Cieszyñski jest czêœci¹ Œl¹ska Górnego), Tomaša Adam-
ca („...naš mily tatièku Otèe vlasti” (Oslavy 80. narozenin T. G. Masaryka na Místecku), s. 92–99)
i Marka Weissbroda (Barokní okna frýdeckého zámku, s. 100–106) mog¹ na Dolnym Œl¹sku budziæ
jedynie zazdroœæ stopniem wnikniêcia w subregionaln¹ problematykê badawcz¹, skoro np. we Wro-
c³awiu brak jest nawet porz¹dnego i regularnie wydawanego periodyku naukowego ukierunkowa-
nego na problematykê miasta, nie mówi¹c o podobnych niedostatkach w dziesi¹tkach innych, po-
mniejszych oœrodków, takich jak Brzeg, Oleœnica, Ziêbice czy Nysa.
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O wartoœci recenzowanego numeru decyduj¹ trzy kolejne artyku³y, dwa pierwsze autorstwa Ra-
dima Ježa i trzeci przygotowany przez Jana Al Saheba. Pierwszy z badaczy odnalaz³ w praskim ar-
chiwum i opublikowa³ z krytycznym komentarzem najstarszy, jak siê okazuje, znany nam urbarz
œl¹ski (Urbaø tìšínské komory a svatební smlouva knížete Václava II. s Annou Braniborsko-Ans-
bašskou z roku 1518, s. 107–136). Urbarz z 1518 r. dotyczy czêœci ksiêstwa cieszyñskiego i powsta³
w zwi¹zku ze œlubem syna ksiêcia Kazimierza II z siostr¹ margrabiego brandenburskiego Jerzego
Pobo¿ngo von Hohenzollern-Ansbach. Autor opublikowa³ te¿ kilka dokumentów zwi¹zanych z tym
wydarzeniem i samym urbarzem. S¹ to Ÿród³a wa¿ne dlatego, ¿e rzucaj¹ nowe œwiat³o na powi¹za-
nia rodzinne miêdzy œl¹skim Domem Piastowskim a Hohenzollernami, ale tak¿e na szereg zawi³o-
œci ówczesnej dyplomacji zwi¹zanych z polityk¹ Jagiellonów czy sukcesj¹ opolsko-raciborsk¹ po
Walentym Garbatym i Janie Dobrym. žród³a te pozwalaj¹ te¿ na korekty starszych ustaleñ genealo-
gicznych (kwestia nagrobka Piastówny cieszyñskiej w Pardubicach). Sam urbarz przynosi wa¿ne in-
formacje dotycz¹ce genezy Jab³onkowa (s. 128). T³umaczy te¿ chyba, dlaczego dwa okaza³e gotyc-
kie koœcio³y w rejonie Cieszyna powsta³y w Goleszowie i Puñcowie – by³y to po prostu, obok
podskoczowskiego Miêdzyœwiecia, najwiêksze i najzasobniejsze wsie w okolicy (s. 126), pod wzglê-
dem demograficznym (Puñców i Miêdzyœwieæ) przewy¿szaj¹ce nawet miasteczko Jab³onków. Pod-
leg³oœæ Puñcowa ksiêciu (potwierdzona tak¿e przez póŸniejsze urbarze – za informacjê tê dziêkujê
Panu Prof. Dr. hab. Idziemu Panicowi) przes¹dza frapuj¹c¹ kwestiê fundatora tutejszego póŸnogo-
tyckiego koœcio³a. A jest to koœció³ niezwyk³y na tle architektury sakralnej Górnego Œl¹ska, którego
genez¹ artystyczn¹ zajmowano siê od blisko wieku, a dla którego najbli¿sz¹ analogi¹ jest wroc³aw-
ska œwi¹tynia na Muchoborze Wielkim.

Drugi tekst R. Ježa – Tìšínský kníže Fridrich Kazimír a Vratislav z Pernštejna (vzájemné vztahy
s edicí korespondence z let 1564–1571), s. 137–175 – dotyczy ¿ywo ostatnio dyskutowanej kwestii
powi¹zañ miêdzy ksi¹¿êtami cieszyñskimi a potê¿nym morawsko-czeskim rodem magnackim, w tym
przypadku g³ównie kwestii maj¹tkowych1. Opublikowane listy odnosz¹ siê do d³ugów ksiêcia cie-
szyñskiego i próby pozbycia siê ich poprzez sprzeda¿ czêœci posiadanego terytorium. Przewijaj¹ siê
tu jednak tak¿e ró¿ne inne tematy, w tym œmieræ ¿ony ksiêcia, Katarzyny z Piastów legnicko-brze-
skich, w 1569 r. i próba ponownego o¿enku z majêtn¹ Bibersteinówn¹.

Praca J. Al Saheba Urbariální sumáø lenního statku Místek z roku 1583 (s. 176–193) to z kolei
opatrzona obszernym komentarzem edycja spisu dochodów biskupa o³omunieckiego z tego moraw-
skiego miasta i okolic. Numer zamyka opracowany przez Petra Juøáka spis artyku³ów publikowa-
nych na ³amach „Prác a Studii Muzea Beskyd” od pocz¹tku istnienia periodyku, tj. od 1977 r.
(s. 194–225).

Wszystkie artyku³y zaopatrzone zosta³y w streszczenie w jêzykach niemieckim i angielskim. Wie-
le z nich wzbogacaj¹ ilustracje, przewa¿nie czarno-bia³e – niestety, nie najlepszej jakoœci (szczegól-
nie razi to w przypadku starych map i wedut, które mo¿e nie powinny byæ a¿ tak pomniejszone, jak
na s. 31 czy 176), sporadycznie – kolorowe, w tym przypadku gwarantuj¹ce czytelnoœæ przekazu.
Zawarte w numerze 18. prace œl¹skich i morawskich historyków zawieraj¹ce edycje urbarzy stawia-
j¹ w obliczu pytania, dlaczego podjête przed laty przez Romana Hecka i Józefa Leszczyñskiego dzie³o
wydania urbarzy œl¹skich z XVI w. nie znalaz³o kontynuacji2, mimo ¿e stosowny materia³ we wro-
c³awskim Archiwum Pañstwowym, choæ nie tak liczny jak w archiwach na terenie Republiki Cze-
skiej, jest w rzeczonym zakresie naprawdê imponuj¹cy (szczególnie cenny i zasobny w informacje
jest urbarz w³adztwa po Janie Dobrym z 1534 r.). Skorzystaliby na nim badacze wielu dyscyplin.

Bogus³aw Czechowicz

1 Na ten temat np.: P. Vore l, Problemy finansowe i rodzinne ksi¹¿¹t cieszyñskich w po³owie XVI
wieku (Historia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia œmierci ostatniej z rodu, ksiê¿nej
Karoliny, pod red. B. Czechowicza, w druku); zob. tak¿e: M. Vaøek a, Jan z Pernštejna 1561–1597.
Hospodáøský úpadek Pernštejnù, Èeské Budìjovice 2008.

2 Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, wyd. R. Heck, J. Leszczyñ-
ski, Wroc³aw 1956 (Urbarze œl¹skie, t. I).


