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„DO TRZECH RAZY SZTUKA?” 

Pierwszy tom śląskiego słownika historyczno-geograficznego (Dagmara Adamska, 
Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankie-
wicz, Robert Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, 
Wrocław: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE 
PAN, 2014, ss. 308, ill.)

Jak dotąd, dwa razy w nauce polskiej podejmowano nieudane próby wydania słowników 
historyczno-geograficznych dla Śląska: najpierw w latach 50. XX w. pod egidą Kierownic-
twa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, następnie zaś pod szyldem PAN w ramach 
Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu. Obie inicjatywy 
zakończyły się fiaskiem, w związku z czym Śląsk pozbawiony jest do dziś – w przeciwień-
stwie do ziem, które w XIV stuleciu weszły w skład odrodzonego Królestwa Polskiego 
– słownika historyczno-geograficznego. Stanowi to ogromną przeszkodę dla studiów z za-
kresu historii i archeologii osadnictwa, antropogeografii, onomastyki, dziejów gospodarki, 
a także prozopografii i genealogii oraz – last, but not least – regionalistyki, tak przecież 
istotnej na ziemiach do niedawna nieuznawanych przez sporą część mieszkańców za ich 
własne dziedzictwo historyczne. 

Próbę wypełnienia tej coraz bardziej rażącej luki badawczej podjął zespół młodych 
naukowców z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwer-
sytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr. Dominika Nowakowskiego, tworząc koncepcję 
Słownika wsi śląskich w średniowieczu i ubiegając się z powodzeniem o finansowanie jego 
pierwszego tomu przez Narodowe Centrum Nauki. Pod koniec zeszłego roku wrocławski 
zespół zaprezentował namacalny efekt swych prac w postaci omawianej tu książki, dotyczą-
cej powiatu lubińskiego1. Publikacja ta obejmuje 308 stron tekstu (ze 139 rycinami), z któ-
rych 36 zajmuje wstęp (s. 5–40), 19 – wykazy źródeł, cytowanego piśmiennictwa i skrótów 
(s. 41–59), dalszych 131 (s. 161–191) – hasła słownikowe w układzie alfabetycznym, a ko-
lejnych 88 (s. 195–282) – barwne tablice. Końcowa partia publikacji zawiera streszczenie 
niemieckie (s. 283–287) oraz indeks nazw miejscowych i osobowych (s. 289–308). 

Koncepcja Słownika wsi śląskich, choć – jak przyznają sami jego twórcy2 – inspirowana 
pomnikową serią wydawaną przez IH PAN, różni się od niej znacznie. Przede wszystkim 

1 Ta ostatnia informacja, nie wiedzieć czemu, nie trafiła na okładkę opracowania. 
2 Na s. 6 publikacji. W tym samym miejscu, uzasadniając koncepcję wydawania słownika dla 

poszczególnych powiatów, odwołują się oni do podobnych słowników wydawanych w Niemczech, 
przy czym dziwi nieco brak powołania się na Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen. 
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nowy śląski słownik dotyczy wyłącznie wsi, nie obejmując ośrodków miejskich – jednak 
wsi sensu largo, czyli całych zespołów osadniczych z siedzibami pańskimi, kościołami, 
folwarkami itp. Ponadto, nauczeni doświadczeniem innych wydawnictw tego typu, Autorzy 
zrezygnowali z opracowywania całego Śląska w układzie alfabetycznym, dzieląc ten region 
na mniejsze partie wedle kryterium terytorialnego. Można oczywiście zastanawiać się, jak 
dalece trafny jest wybór akurat współczesnych powiatów jako podstawowych jednostek 
podziału słownika na tomy3, jednak sama idea przyjęcia w projekcie bazowego terytorium 
mniejszego niż cały Śląsk i jego poszczególne historyczne księstwa dobrze koresponduje 
z pragmatyką badań osadniczych, z założenia lokalnych, umożliwiając przeprowadzenie 
bardziej sprofilowanych kwerend archiwalnych i poszukiwań terenowych, oraz współgra 
ze współczesnym systemem finansowania badań naukowych w Polsce, opartym (nawiasem 
mówiąc, niesłusznie) na grantach trzyletnich.

Z początkowej części wstępu do omawianej tu książki, napisanej w sposób treściwy 
i lapidarny (s. 5–19), czytelnik dowie się dość dokładnie, po co Autorzy podjęli swą pracę 
i w jaki sposób najlepiej korzystać z jej owoców. Dalej (s. 20–27) następuje prezentacja 
stanu badań nad osadnictwem na terenie obecnego powiatu lubińskiego, dokonana w spo-
sób zwięzły, lecz bez pozostawiania poza nawiasem żadnych ważnych przedsięwzięć 
badawczych i opracowań omawiających dotychczasowe studia na polu historii, geografii, 
archeologii i onomastyki. Nieco chaotyczna jest dalsza część wstępu (s. 27–40)4, w której 
obok informacji o dziejach politycznych i administracyjnych regionu zamieszczono zarys 
dziejów osadnictwa wiejskiego na terenie obecnego powiatu lubińskiego oraz ustępy doty-
czące organizacji parafialnej, sieci komunikacyjnej i siedzib pańskich. Zamiast umieszczać 
wszystkie te zagadnienia w jednym „zbiorczym” podrozdziale, sensowniej, moim zda-
niem, byłoby w osobnych partiach tekstu uwzględnić kwestie polityczno-administracyjne 
i stricte osadnicze. 

Treść poszczególnych rekordów Słownika wsi śląskich w średniowieczu odbiega znacz-
nie od zawartości haseł Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowie-
czu oraz pokrewnych mu wydawnictw. Przede wszystkim dane historyczne – pomijając 
podawane pod nagłówkiem formy źródłowe nazwy miejscowości i jej przynależność admi-
nistracyjną (kościelną i świecką) – zostały tu skomasowane w jednym tylko (pierwszym) 
punkcie rekordów katalogowych. W punkcie drugim, który najlepiej czytać z pomocą ta-
blic barwnych zamieszczonych w dalszej części książki, zgromadzono szerokie spektrum 
danych o charakterze geograficznym, dotyczących rzeźby terenu, hydrografii, pokrywy 
glebowej i szaty roślinnej w poszczególnych częściach danej miejscowości, formy układu 
siedliska oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów krajobrazu. Punkt trzeci zawiera 
natomiast dane dotyczące źródeł materialnych (archeologicznych i architektonicznych). 
Tak prosty układ niewątpliwie ułatwił Autorom pracę nad słownikiem – można domnie-
mywać, że każdy z punktów pisała po prostu inna osoba, odpowiednio historyk, geograf 

3 Może praktyczniejsze byłoby sięgnięcie po podział administracyjny międzywojenny, korespon-
dujący lepiej z granicami dawniejszymi oraz systematyką źródeł (np. późniejszymi tomami Codicis 
Diplomatici Silesiae, zawierającymi inwentarze archiwów niepaństwowych, czy też układem akt 
miejscowości w spuściźnie dawnego Landesamt für Vorgeschichtliche Denkmalpflege); jest skądinąd 
całkiem prawdopodobne, że zanim Słownik obejmie cały Śląsk, także obecny podział administracyjny 
stanie się podziałem historycznym. 

4 Znalazło to odzwierciedlenie nawet w jej tytule: Średniowieczne osadnictwo wiejskie obecnego 
powiatu lubińskiego – słów kilka.
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i archeolog – a z perspektywy czytelnika raczej nie utrudnia, lecz ułatwia on poruszanie 
się wewnątrz poszczególnych haseł. 

Dane do historycznej części poszczególnych haseł Autorzy pierwszego tomu Słownika 
wsi śląskich w średniowieczu zaczerpnęli ze źródeł publikowanych i opracowań opartych na 
dziś już nieistniejących rękopisach oraz z archiwaliów zdeponowanych w stolicy Dolnego 
Śląska (w Archiwach: Państwowym i Archidiecezjalnym), punktowo jedynie uzupełniając 
je kwerendą w legnickim oddziale wrocławskiego Archiwum Państwowego5. Do 1342 r. 
odsyłacze prowadzą do edycji źródłowych6; dla późniejszego okresu – co wydaje się słusz-
ne – wprost do archiwaliów. Słuszne i praktyczne są także przyjęte przez Autorów zasady 
zapisu imion (formy polskie7) i nazwisk (formy źródłowe8 bądź przyjęte w historiografii9). 
Ważnym uzupełnieniem historycznej części wielu haseł są zamieszczane w nich ryciny 22 
pieczęci rycerskich. Ilość danych zgromadzonych w punkcie pierwszym poszczególnych 
haseł jest rozmaita, jednak w większości przypadków rozbicie go na podpunkty raczej 
utrudniłoby, niż ułatwiło korzystanie ze Słownika. Z drugiej strony, przynajmniej w części 
haseł – w których punkt ten jest wyjątkowo długi – orientację mogłoby ułatwić zamiesz-
czenie na początku punktu pierwszego jednego bądź kilku zdań zawierających podstawowe 
informacje o danej miejscowości (np. dotyczące jej statusu prawnego i własnościowego). 

Drugi, geograficzny punkt każdego hasła może, a nawet powinien być traktowany jako 
opis do zamieszczonego na jednej z 88 tablic szkicu rekonstrukcyjnego danej wsi; koniecz-
nie też należy go czytać z uwzględnieniem zasad jego sporządzania przedstawionych we 
wstępie (s. 14–16). Punkt ten jest w każdym haśle bogaty w treść i wprowadza czytelnika 
we wszystkie zagadnienia istotne dla poznania uwarunkowań osadniczych poszczególnych 
miejscowości. Jedyną kwestią oświetloną niedostatecznie jest zagadnienie form rozmie-
rzenia rozłogów10, co negatywnie rzutuje także na opisy układów siedlisk; z pola widzenia 
Autorów Słownika znikł z tego powodu fenomen ważny dla dziejów osadnictwa powiatu 

5 Zespołu Akta Miasta Legnicy – z którego Autorzy niewątpliwie skorzystali (por. s. 8–9 książki 
i cytowania w poszczególnych hasłach) – brak jednak, zapewne przez niedopatrzenie, w wykazie 
wykorzystanych źródeł archiwalnych (s. 41). Nota bene, w spisie skrótów brak także skrótu „bs.”, 
oznaczającego brak dającej się zacytować paginacji w danej jednostce archiwalnej. 

6 W co najmniej jednym miejscu za edycją powtórzyli Autorzy bez żadnego komentarza bądź 
propozycji emendacji odczyt dość wątpliwy (na s. 133 i w indeksie nazwisko Mikołaj Poznanie, recte 
może Poznanic); przyznać jednak trzeba, że akurat słownik historyczno-geograficzny niekoniecznie 
jest odpowiednim miejscem do wchodzenia w tego rodzaju niuanse. 

7 Zastanawia jednak w tym kontekście, dlaczego Bartel Pratz (s. 170) nie został Bartłomiejem, 
a imię Bodo nie jest w Słowniku odmieniane wedle reguł obowiązujących w polszczyźnie. 

8 Niektóre z nich w indeksie, raczej słusznie, zmodernizowano (Neugebauer zamiast Newge-
bawer), inne – nie wiedzieć czemu – nie (np. Bretsnyder, czyli zapewne Brettschneider). Na s. 146 
jeden z Autorów stworzył natomiast „podwójnie dopełniaczowe” hybrydy (gen. sing. „Konradisa”, 
„Smedisa”), odmieniając dodatkowo nazwiska, które jako niepolskie i patronimiczne zarazem po-
winny we wszystkich kontekstach występować w tej samej, dopełniaczowej formie.

9 Oczywiście usus historiograficzny wciąż pozostawił Autorom szerokie pole manewru, stąd 
np. w Słowniku spotkamy bliższe źródłom formy Bußwoy, Schlichting, Thader i Wiesenburg, a nie: 
Budziwoj, Szlichtyng, Czader i Wezenborg (odpowiadające spolszczonym wersjom tychże nazwisk 
i spotykane w historiografii polskiej). 

10 Dziwi to nieco w zestawieniu z wykonaną przez nich obszerną kwerendą; jednocześnie pamię-
tać należy, że dla większości miejscowości nie rozporządzali Autorzy planami separacyjnymi.
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lubińskiego, jakim są wsie o układzie łańcuchowym (leśno-łanowym)11. Konsekwencją 
nieścisłego zastosowania terminologii genetyczno-osadniczej są grube błędy, w rodzaju 
„odkrycia” pięciu nawsi w typowej wsi leśno-łanowej (s. 180 s.v. Tymowa)12. Warto też 
nadmienić, że ulicówki i owalnice zostały potraktowane przez Autorów jako dwa osobne 
typy siedlisk wiejskich13, mimo iż nazwy te to jedynie termini technici określające dwa 
podzbiory – niedające się ściśle rozdzielić – jednego typu siedliska wiejskiego14. Pozostaje 
żywić nadzieję, że w dalszych tomach słownika kwestia układów siedlisk i rozmierzenia 
rozłogów doczeka się bardziej systematycznego i konsekwentnego ujęcia. 

W porównaniu z „tradycyjnymi” słownikami historyczno-geograficznymi rozbudo-
wany jest w omawianej tu publikacji punkt poświęcony danym archeologicznym – nie na 
tyle jednak, by móc zarzucić mu brak koniecznej w publikacji słownikowej zwięzłości15. 
Z uznaniem stwierdzić należy, że mimo krótkiego okresu trwania projektu Autorzy pierw-
szego tomu Słownika wsi śląskich w średniowieczu znaleźli czas nie tylko na dogłębną 
kwerendę biblioteczną (obejmującą m.in. liczne publikowane w prasie teksty Martina 
Treblina) i archiwalną, lecz także na prezentację graficzną mobiliów oraz fotograficzną: 
zabytków architektury i tzw. obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej16. 
Co więcej, podjęli oni trud terenowej weryfikacji informacji pochodzących z archiwaliów 
archeologicznych, a także reinterpretacji wyników dawniejszych badań, czego najbardziej 
spektakularnym przykładem jest przedstawiona w omawianej tu książce nowa periody-
zacja i chronologia obiektów archeologicznych odkrytych podczas badań ratowniczych 
prowadzonych w 1993 r. w Starym Lubinie17. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika 

11 Do opisania układu siedlisk użyto siatki pojęciowej sprzed rozprawy Waltera Bernarda (Das 
Waldhufendorf in Schlesien: Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie Schlesiens, Breslau 1931 (Veröf-
fentlichungen der Schlesischen Gesellschaft für Erdkunde e.V. und des Geographischen Instituts 
der Universität Breslau, t. 12; por. szczególnie s. 13–15: o rozumieniu pojęć Reihendorf ‘rzędówka’ 
i Strassendorf ‘ulicówka’); w związku z powyższym siedliska ewidentnych wsi leśno-łanowych zo-
stały błędnie sklasyfikowane jako ulicówki (Gorzyca, Pieszków, Tymowa, Toszowice) bądź osiedla 
o układzie ulicówkowo-owalnicowym (Krzeczyn Wielki, Małomice, Niemstów, Obora, Zwierzyniec), 
nawet wtedy, gdy Autorzy trafnie rozpoznali łanowy układ rozłogów (Gorzyca: s. 95; Małomice: 
s. 124; Niemstów: s. 130; Szklary Górne: s. 176; Tymowa: s. 180). Nota bene, łanowy układ działek 
zdarzało im się „odkryć” także w „klasycznych” wsiach niwowych (por. s. 140, s.v. Osiek). 

12 Pomijając już typowo akademickie kwestie, czy wsie leśno-łanowe w ogóle miały nawsie 
i czy mogło być w jednej miejscowości więcej niż jedno takowe, warto zwrócić uwagę, że na s. 180 
Słownika jako „nawsia” określone zostały obszary normalnych zagród w SE części siedliska, tyle że 
mieszczące się między główną drogą a zagumniami. 

13 Stąd sformułowania w rodzaju „siedlisko mieszane, ulicówkowo-owalnicowe”.
14 Por. Halina Szulc, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław 1995 (Prace Geogra-

ficzne PAN, nr 163), s. 43–47.
15 Autor odnośnego punktu doskonale wybrnął z problemu danych AZP, ujmując je w analizach 

prezentowanych w poszczególnych hasłach, ale w sposób proporcjonalny do ich faktycznego zna-
czenia poznawczego. 

16 Niemałą część owych ilustracji wykonano specjalnie na potrzeby Słownika; nie brakuje też 
w omawianej książce reprodukcji archiwaliów archeologicznych. 

17 Jest to krok naprzód względem interpretacji przedstawionej przeze mnie w monografii z 2012 r., 
opartej na datowaniu i periodyzacji zaproponowanych przez prowadzącego odnośne badania; po-
dobnie ocenić należy zamieszczenie w Słowniku rycin zabytków pochodzących ze stanowiska nr 
22 w Osieku. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika skorygowali także błędy w numeracji 
stanowisk, które powtórzyłem we wspomnianej książce za prowadzącymi badania (Bytków, Stary 
Lubin). 
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zadali sobie trud skartowania wyników badań archeologicznych – co niewątpliwie ułatwiło 
ich syntetyczne przedstawienie w hasłach – jednak (jak sądzę, słusznie) zaniechali publi-
kowania dokładnych lokalizacji stanowisk ze względu na rozpowszechnioną w ostatnich 
latach plagę rabunkowych poszukiwań prowadzonych przez osoby nieuprawnione. Wobec 
sposobu prezentacji w Słowniku materiałów archeologicznych można wysunąć jeden, choć 
niebłahy zarzut – nieujednolicone skale rycin zabytków ruchomych i nieruchomych18. Nie 
dość dokładny jest także styl cytowania niektórych archiwaliów archeologicznych19. 

Wartościowy jest zebrany w pierwszym tomie Słownika materiał onomastyczny, obej-
mujący kompletne zestawienie form poszczególnych toponimów (na początku każdego 
hasła), jak też liczne nazwy polne, zgromadzone dzięki uwzględnieniu przechowywanej 
w Herder-Institut w Marburgu tzw. Kartoteki Zobela20. Niestety, brak filologa w zespole 
opracowującym Słownik sprawił, że czytelnik został pozostawiony bez komentarza doty-
czącego morfologii, etymologii i przemian nazw miejscowych i terenowych. Co więcej, 
osoba znająca jedynie nazwę niemiecką danej miejscowości nie trafi do właściwego hasła 
w Słowniku ani za pośrednictwem konkordancji nazw miejscowych (bo takiej nie prze-
widziano), ani indeksu (bo w tym nie uwzględniono niemieckich toponimów). Zarzut ten 
– pozornie nie na miejscu 70 lat od przejęcia byłych powiatów lubińskiego i wołowskiego 
przez polską administrację – jest o tyle zasadny, że po Słownik wsi śląskich w średniowie-
czu sięgać będą z pewnością nie tylko regionaliści, świetnie zorientowani, jak nazywały 
się poszczególne miejscowości przed 1945 r., lecz także osoby potrzebujące jedynie do-
wiedzieć się czegoś o wsi, której nazwę znaleźli w starym opracowaniu, rękopisie bądź na 
opisanej po niemiecku mapie21. 

Istotną część Słownika stanowią barwne tablice, prezentujące rekonstrukcyjne plany 88 
miejscowości w skali 1 : 25 000 oraz reprodukowane fragmenty tzw. mapy L.W. Reglera 
i urmesstischblattów. Szkice rekonstrukcyjne – każdy opatrzony podziałką skali i legen-
dą – są bardzo czytelne, a zarazem dość dokładne. Rozmieszczenie poziomic co 2,5 m 
umożliwia dokładne zorientowanie się w rzeźbie terenu. Każdy ze szkiców stanowi przy 
tym istny palimpsest danych zebranych z najstarszych źródeł kartograficznych, z jakich 
dało się uzyskać informacje określonego rodzaju, zweryfikowanych przez konfrontację ze 

18 Gwoli przykładu, zabytki na ryc. 5 przedstawiono w skali ok. 1 : 1,72, na ryc. 9 – 1 : 2,94, a na 
ryc. 52 – 1 : 1,85; ilustracje te dałoby się z pewnością bez karkołomnych zabiegów doprowadzić do 
skali 1 : 2 lub 1 : 3.

19 Por. tu casus Krzeczyna Małego (s. 114), gdzie powołanie na wyniki badań ratowniczych, 
jednak bez wskazania sygnatury jednostki w archiwum DWUOZ czy choćby roku, w którym się one 
odbyły, co ułatwiłoby znalezienie sprawozdania w chronologicznie prowadzonym inwentarzu.

20 Zasób danych o nazwach polnych byłby pewnie większy, gdyby dostępna była obecnie spu-
ścizna dawnego Katasteramt Lüben (szczególnie tzw. księgi łanowe, Flurbücher); niestety, Autorzy 
Słownika mogli skorzystać jedynie z nielicznych planów separacyjnych zachowanych w zespole 
Kartografia Komisji Generalnej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (stanowiącym dla bada-
czy „ostatnią deskę ratunku”, gdy dla danego obszaru nie istnieje bądź jest niedostępna spuścizna 
odpowiedniego urzędu katastralnego). 

21 O ile w odniesieniu do powiatu lubińskiego brak odsyłaczy od nazw niemieckich do polskich 
nie jest dużym utrudnieniem (średnio przygotowany czytelnik domyśli się, że Gaffron to Gawrony, 
a Krischen – Krzeczyn), o tyle zupełnie inaczej będzie w południowych powiatach dolnośląskich, 
gdzie wprowadzone w latach 1945–1948 nazewnictwo polskie w zasadzie nie miało do czego nawią-
zywać i znając jedynie nazwę niemiecką miejscowości, czytelnik spoza regionu zawsze będzie musiał 
sprawdzić, jaka jest jej obecna nazwa urzędowa, zanim znajdzie odpowiedni rekord w Słowniku. 
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źródłami dokumentowymi i aktowymi22. Wydaje się, że przy dostępnym obecnie zasobie 
źródeł wybrana przez Autorów Słownika metoda rekonstrukcji i prezentacji graficznej to-
pografii poszczególnych miejscowości jest optymalna. Przy omawianiu tablic barwnych 
należy także pochwalić udostępnienie czytelnikom nie tylko szkiców rekonstrukcyjnych, 
lecz także wycinków mapy Reglera i urmesstischblattów, umożliwiających bieżącą wery-
fikację pracy Autorów23. 

Na wysoką ocenę zasługuje pierwszy tom Słownika od strony redakcyjnej. Jak na 
dzieło na wskroś katalogowe, omawiana tu praca zawiera mało niedociągnięć i przeoczeń 
o charakterze redakcyjno-technicznym zarówno w tekście24, jak i w warstwie ilustracyj-
nej25. Zdarzają się wprawdzie pewne niekonsekwencje26 czy niezręczności stylistycz ne27, 
jednak nie zaburzają one ogólnego obrazu dzieła, mimo krótkiego terminu realizacji, 
całkiem dopracowanego. Z recenzenckiego obowiązku pozwolę sobie odnotować kilka 
tylko uchybień, które wkradły się do omawianego tu tomu, a nie są zupełnie nieistotne dla 
jego treści. Na s. 68 pod ryc. 12 dotyczącą znalezisk z Bytkowa umieszczono omyłkowo 
numer stanowiska na obszarze AZP zamiast numeru w miejscowości. Natomiast na s. 67, 

22 Por. s. 16–18 omawianej publikacji. 
23 Często fragmenty te są jednak nieco za bardzo skadrowane i pomniejszone, co nie zawsze uza-

sadnione jest rozległością szkicu rekonstrukcyjnego; tablic, gdzie wystąpiło to zjawisko, naliczyłem 
aż 24 (mowa o tych dotyczących: Brodowic, Bytkowa, Chełmka Wołowskiego, Chełma, Dębicy, 
Gawronek, Gawronów, Górek, Gwizdanowa, Kalinówki, Kliszowa, Kozic, Księginic, Lasowic, Mi-
łogoszczy, Miroszowic, Olszan, Radoszyc, Radomiłowa, Redlic, Samitz, Sitna, Studzionek i Wyso-
kiego). 

24 Na s. 5 pozostawiony zbędny przecinek w wersie 16, na s. 99 kwota 11180 zamiast 1180 grz., 
na s. 113 przeoczone wytłuszczenie pojedynczej litery, na s. 124 dywiz pozostawiony w środku 
niepodzielonego wyrazu, na s. 135 niezamknięty nawias z odsyłaczem źródłowym, na s. 163–164 
„odnośnie” zamiast „odnośnie do”, na s. 165 brak kropki po frazie „bez nr”, na s. 174 brak przecinka 
i skrótu „nr” przy cytowaniu dokumentu z SUb VI. Doliczyłem się także trzech przypadków (dwa 
w katalogu, jeden w bibliografii) niepoprawnego (w środku zgłosek) dzielenia wyrazów przy prze-
noszeniu. 

25 Jedynymi uchybieniami w tym zakresie, jakie udało mi się dostrzec, były: nieodrastrowanie 
fotografii reprodukowanej na ryc. 10 (s. 65) oraz nieprawidłowe – moim zdaniem – ustawienie frag-
mentu ceramiki do rysunku na ryc. 90 (mowa o wylewie pucharu z ryc. 90d). 

26 Np. oboczne stosowanie określeń archiprezbiteriat (w większości przypadków) i archipre-
zbiterat (s. 105, 120, 127, 137, 143). Rzadsze są inne przypadki niekonsekwencji, np. równoległe 
występowanie sformułowania „pleban miejscowości x” bądź „pleban w miejscowości x” (s. 143); 
dalsze przykłady: por. wyżej, w przyp. 9. Konsekwencji nie można za to odmówić Autorom w zakresie 
pisowni wielką literą nazw zakonów i zgromadzeń zakonnych, choć zwykle nie występują one pod 
nazwami pełnymi, więc powinny być pisane małymi literami. 

27 Wydaje się np., że wikariusze kapituły głogowskiej powinni być nazywani wikariuszami, a nie 
wikarymi (tak np. na s. 69, 81, 82, 91, 130, 139). Na s. 179 niejaki Stary Goren wystąpił jako „tzw.”; 
określenie takie byłoby chyba bardziej na miejscu, gdyby chodziło o rzecz, a nie osobę. Szczególnie 
w odniesieniu do statusu i uposażenia fundacji kościelnych dążenie do zwięzłości skłoniło Autorów 
do używania skrótów myślowych kosztem precyzji sformułowań (por. s. 70: kościół „przekształcony 
w jeden z głogowskich kanonikatów”; s. 82: folwark w Chróstniku „należący do kościoła” – czytelnik 
musi domyślać się, że mowa o jego przynależności do uposażenia kościoła parafialnego; s. 86–87, 
89, passim: książę „do kościoła włączył lenno kościelne”). W punkcie drugim niektórych haseł (zob. 
s. 72, 96, 98, 130, 150, 160) znalazło się także określenie „gospodarstwa pojedyncze” w miejscach, 
gdzie – jak można sądzić z częstego skontrastowania go z określeniem „gospodarstwa na planie 
zamk niętych czworoboków” – chodziło chyba o gospodarstwa jednobudynkowe. 
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w haśle „Buszkowice”, w punkcie 1. – o ile można sądzić z opisu, bo nie sprawdziłem tego 
w archiwaliach – upadek lenna (Heimfall) opisano jako „powrót do dawnego właściciela, 
czyli biskupa” (tak jakby senior nie zachowywał przez cały czas prawa własności). Bez 
żadnego komentarza zamieszczono na s. 180 wzmiankę o odkryciu odcinka brukowanej 
drogi w Tymowej, choć podstawy jej datowania na średniowiecze są niedostateczne28. 

Mimo wyliczonych wyżej uchybień, w większości przecież małej wagi, zespół pod 
wodzą Dominika Nowakowskiego świetnie wywiązał się z postawionego sobie zadania, 
tworząc przejrzystą, wewnętrznie spójną, nowoczesną, a do tego naprawdę (nie tylko dekla-
ratywnie) interdyscyplinarną koncepcję słownika prawdziwie historyczno-geograficznego. 
Wizja ta doskonale wpisuje się w koncept przedstawiony kilkadziesiąt lat wcześniej przez 
Karola Buczka, tyle że odpowiednio szerzej uwzględnia ona dane geograficzne i archeolo-
giczne, co było możliwe dzięki zaangażowaniu uznanych specjalistów tych dyscyplin. Co 
więcej, nowy śląski słownik dzięki udziałowi w tym projekcie kartografa i dołączeniu doń 
barwnych tablic jest zarazem atlasem. Omawiany tu pierwszy tom nowego wydawnictwa 
poświadcza nie tylko trafność tak śmiało pomyślanej koncepcji, lecz także kompetencje 
Autorów do tworzenia pomnikowego, bądź co bądź, dzieła. Aby się o tym przekonać, wy-
starczy lektura haseł jego pierwszego, lubińskiego tomu: zwięzłych, treściwych, niewpro-
wadzających czytelnika w wybujały gąszcz podpunktów, skrótów, przypisów, odsyłaczy 
i detali mało ważnych29. Pozostaje zatem życzyć Autorom Słownika, ut monumentum aere 
perennius exigant, i oczekiwać niecierpliwie kolejnych jego tomów. W końcu do objęcia 
tym jakże potrzebnym wydawnictwem pozostało jeszcze 97,2% obszaru Śląska... 

***

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KOMUNIKACJA, KTÓRA STWARZA REGION

Uwagi na marginesie pracy Martina Čapskiego, Zrození země. Komunikující spole-
čenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013, ss. 220.

Autor recenzowanej pracy bez wątpienia należy do najszerzej znanych i uznanych 
badaczy późnośredniowiecznych dziejów Śląska. Jego publikacje, ukazujące się zarówno 
w Czechach, jak i w Polsce oraz Niemczech, koncentrowały się dotychczas wokół tematyki 

28 W związku z czym w swojej pracy o osadnictwie wiejskim nie umieściłem tych znalezisk 
nawet w zestawieniu dróg datowanych szeroko bądź jedynie potencjalnie sięgających średniowie-
cza (Krzysztof Fokt, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań 
archeologicznych, Kraków 2012, s. 171). 

29 Warto np. zaznaczyć, że bez dużej szkody dla przejrzystości tekstu Autorzy mogli spokojnie 
wprowadzić skróty dla większej liczby wyrazów często używanych (w rodzaju „ż” ‘żona’, „ks.” 
‘książę’, „cz.” ‘część’, „l.d.” ‘lewy dopływ’, „wzg.” ‘wzgórze’ itp.) czy też „odchudzić” geograficz-
ny punkt drugi haseł o informacje dające się wyczytać ze szkiców rekonstrukcyjnych; zrezygnowali 
jednak z tego, ułatwiając czytelnikom korzystania ze Słownika.
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Śląska Opawskiego i Śląska Cieszyńskiego1. W ostatnich latach coraz częściej podejmował 
jednak tematy ogólnośląskie2. Choć w tym kontekście prezentowana rozprawa stanowi 
kontynuację zdradzanych wcześniej przez Autora zainteresowań, to jednak w warstwie 
metodologicznej przynosi nowe rozwiązania. Śmiało można powiedzieć, że w zakresie 
badań nad dziejami Śląska jest pracą nowatorską. Biorąc pod uwagę tematykę prowa-
dzonych w ostatniej dekadzie rozważań, pozostaje też taką w kontekście środkowoeuro-
pejskich badań mediewistycznych. Nie tylko regionalnych – a to określenie wciąż bywa 
traktowane jako umniejszające rangę badań – lecz także tych, których autorzy wskazują 
jako horyzont badań wszelkiego typu większe, obejmujące rozleglejsze terytoria średnio-
wieczne społeczności. 

Przedmiotem zainteresowania M. Čapskiego było bowiem prześledzenie więzi komuni-
kacyjnych między najważniejszymi aktorami gry politycznej w kręgu społeczeństwa póź-
nośredniowiecznego Nadodrza. Szeroko korzystał przy tym z sięgających ostatnich dekad 
XX w. refleksji badaczy próbujących implementować rozważania nad procesem komuni-
kacyjnym do opisu funkcjonowania więzi społecznych, w tym także tych funkcjonujących 
w realiach historycznych3. Za pomocą analiz owych więzi komunikacyjnych na Śląsku 
chciał uchwycić proces przekształcania się podzielonego na odrębne organizmy polityczne 
społeczeństwa w „ziemię”, społeczność posiadającą wspólną reprezentację polityczną (s. 
9–10) i podejmującą wspólne działania polityczne (s. 13). Zgodnie z tradycją współczesnej 
historiografii czeskiej zjawisko to traktuje jako przekształcenie policentrycznego Nadodrza 
XIII–XIV stulecia w Śląsk – tytułowe „narodziny ziemi [śląskiej]” – tj. zjednoczoną wspól-
notę polityczną. Łącząc ów proces ściśle z rozciągnięciem dominacji władców czeskich 
nad Śląskiem. Zaznaczmy też już w tym miejscu, że cechą charakterystyczną pracy Autora 
jest właśnie skupienie uwagi na kwestiach administracyjno-politycznych i świadome pod-
porządkowanie im kwestii ideowych (s. 13–16, 19–21).

Ta specyficzna strategia badawcza Autora jest głęboko zakorzeniona w ustaleniach 
tradycji historiograficznej, która wyznaczyła horyzont jego refleksji. Wyszedł on od skon-
struowania modelu badań nad „sieciami komunikacyjnymi”, ze szczególnym naciskiem na 
sieci miejskie, czy może raczej, zgodnie z terminologią używaną przez Autora: na Städte  -
l andschaften (tj. więzi komunikacyjne łączące wszystkie miasta regionu) oraz sieć miejską 
(więzi konkretnego miasta z podmiotami zewnętrznymi). W odniesieniu do Śląska Autor 
używa obu dopełniających się, ale jednocześnie odmiennych terminów (s. 30–31). Zain-
spirowały go przede wszystkim analizy średniowiecznych związków politycznych i grup 
wpływów jednoczących wybrane ośrodki i regiony – a właściwie: ich miejskie elity – Ce-

1 W tym kontekście należy zwłaszcza odnotować rozprawę: Martin Čapský, Vévoda Přemek 
Opavský (1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků, Opava 2005, a także drobniejsze prace, 
m.in. współautorstwo monografii historycznej Opawy (Opava, red. Karel Müller, Rudolf Žáček, 
Praha 2005).

2 Pomijając drobniejsze prace, jest współautorem najnowszej czeskiej syntezy dziejów Śląska 
(Martin Čapsky, Dalibor Pr ix, Slezsko v pozdním středověku (until 1490), [w:] Slezsko w dějinách 
českého státu, t. 1: Od pravěku do roku 1490, red. Zdeněk Jirásek, Praha 2012, s. 263–272), a ostat-
nio poświęconego ceremoniom na dworze książąt śląskich artykułu w zbiorze Slavnosti, ceremonie 
a rituály pozdního středověku, red. Martin Nodl, František Šmahel, Praha 2014.

3 Zob. Hans Pohl, Die Bedeutung der Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft, Stuttgart 
1989; Rolf Kießl ing, Kommunikation und Region in der Vormoderne. Eine Einführung, [w:] Kom-
munikation und Region, hrsg. von Carl A. Hoffmann, Rolf Kießl ing, Konstanz 2001, s. 11–39.
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sarstwa4. Bez wątpienia takie podejście do zagadnienia funkcjonowania wspólnot pogłębia 
zakres dotychczasowych refleksji nad dziejami Śląska, które skupiały się na ekonomicznych 
– oraz powiązanych z nimi rodzinnych – relacjach wybranych miast (głównie Wrocławia) 
w kontekście regionalnym i europejskim5. Dzięki takiemu ukierunkowaniu analiz łatwiej 
było uzasadnić zaproponowaną optykę narracji, która skupiała się na politycznych aspek-
tach dynamicznych przemian zachodzących wśród mieszkańców Nadodrza od ok. 1330 r. 
do schyłku średniowiecza.

W tym modelu badań uwagę Autora przyciągał zwłaszcza Wrocław. Uznał go za cen-
trum najważniejszej politycznej sieci informacyjnej. Wskazując na pełnienie przez radę 
Wrocławia funkcji pośrednika w korespondencji głównych aktorów sceny politycznej 
Śląska w połowie XV w., tym argumentował skupienie uwagi właśnie na stołecznym 
ośrodku prowincji (s. 43–44). Problem w tym, że badania – co podkreśla sam Autor – jed-
noznacznie wskazują na dużą samodzielność mniejszych miast wobec hipotetycznego 
centrum regionu. Ośrodki te tworzyły własne informacyjne sieci miejskie, nie oglądając 
się na teoretycznie najważniejszy ośrodek konkretnego systemu politycznego, lecz współ-
pracując z sąsiadami geograficznymi i politycznymi. Jako postulat badawczy warto zatem 
wskazać, by sieć komunikacyjną Wrocławia rekonstruowaną w konkretnym kadrze czasu 
porównać z sieciami kreowanymi przez kilka różnej wielkości i funkcji miast śląskich 
(tylko w części Autor zrealizował ten postulat – zob. niżej uwagi dotyczące Pszczyny). 
Dzięki temu można by uchwycić specyfikę obiegu informacji w ramach tutejszego „ko-
munikacyjnego krajobrazu miejskiego”. Zwłaszcza w obliczu znacznej samodzielności 
politycznej księstw (szczególnie świdnicko-jaworskiego, co Autor także dostrzega, s. 52), 
rywalizacji między ich stolicami a Wrocławiem, a przede wszystkim dynamicznych zmian 
funkcji poszczególnych ośrodków w zmiennych konstelacjach politycznych późnośred-
niowiecznego Śląska. Dodajmy, że jako uzupełnienie refleksji prowadzonej w kontekście 
przedsięwzięć i komunikacji politycznych, w badaniach sieci komunikacyjnych warto 
podjąć problem aktywności podmiotów na gruncie prawnym. Miasta – niezależnie od ich 
wielkości – chętnie szukały u sąsiadów lub w uznanych centrach prawa miejskiego po-
twierdzenia rozstrzygnięcia spraw spornych, zatwierdzenia kontrowersyjnych wyroków, 
ponadto zaaprobowania decyzji dotyczących mieszczan dwóch i więcej ośrodków6. Takie 

4 Michael Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten. Politische Kommunikation auf eidgenössischen 
Tagsatzungen im Spätmittelalter, Zürich 2003; idem, Kommunikation schäfft Räume. Die spätmittelal-
terliche Eidgenossenschaft als imaginierter und realer Ort, [w:] Virtuelle Räume. Raum wahr nehmung 
und Raumvorstellung im Mittelalter, hrsg. von Elisabeth Vavra, Berlin 2005, s. 13–34; Bernhard 
Kreutz, Städtebünde und Städtenetz am Mittelarhein im 13. und 14. Jahrhundert, Trier 2005.

5 Zob. Ludwig Petry, Breslau in der schlesischen Städtelandschaft des 16. Jahrhundert, [w:] Die 
Stadt an der Schwelle zur Neuzeit, hrsg. von Wilhelm Rausch, Linz 1980, s. 259–274; Grzegorz 
Myśl iwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, 
Wrocław 2009; Mateusz Goliński, Integracja a gospodarka. Śląsk w okresie wczesnonowożytnym, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 68, 2013, 2, s. 25–41 (w szerszym kontekście powiązań 
gospodarczych całego regionu); idem, Zu den Beziehungen zwischen dem Krakauer und Breslauer 
Patriziat im Mittelalter, [w:] Breslau und Krakau im Hohen und Späten Mittelalter: Stadtgestalt 
– Wohnraum – Lebensstil, hrsg. von Eduard Mühle, Köln–Weimar–Wien 2014, s. 227–240.

6 Jedynie tytułem przykładu – wyroki rady małego miasteczka podsudeckiego, Świerzawy, za-
padające w 1444 r. w sprawie sporu mieszczan ze współmieszkańcem, Bartoszem Guntirem, były 
poświadczane przez wójta dziedzicznego i ławę Jawora oraz burmistrza i radę Jeleniej Góry, zob. Die 
Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Jauer, bearb. von Erich Graber, Breslau 
1930 (= Codex Diplomaticus Silesiae, 35), s. 85, nr 224, 225.
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relacje oznaczały nie tylko zaufanie do elit innych ośrodków, lecz także głęboką wiedzę 
o ich pozycji społecznej w kontekście przynajmniej lokalnym i uznanie ich za członków 
szerszej wspólnoty osób respektujących te same wartości uwiecznione w przepisach pra-
wa. Wreszcie, cały czas warto pamiętać o ułomnym charakterze dostępnych źródeł. Nawet 
w wypadku miasta Wrocławia dane o posłach i poselstwach pochodzą z wybranych lat 
XV w., nie układając się w dłuższe serie. Dlatego też trudno na podstawie kilkudziesięciu 
wpisów z jednego roku formułować wiążące uogólnienia, nawet jeśli pozwalają one na 
sporządzenie interesujących wykresów (s. 49–51).

M. Čapský świadom był trudności w prowadzeniu szczegółowych analiz. Skupił się 
więc przede wszystkim na problematyce aktywności politycznej ogarniającej cały region. 
Dlatego też starał się – oprócz aktywności Wrocławia – uchwycić funkcjonowanie kilku 
potencjalnych centrów, węzłów sieci informacyjnych oplatających Nadodrze: dworów 
książęcych, dworu biskupiego, króla Czech i jego przedstawicieli (s. 60–104). Niestety, 
Autor w znacznej mierze znów oparł się na dokumentacji wrocławskiej. Niewątpliwie na 
przeszkodzie zróżnicowania perspektyw, z których można by było przeprowadzić stosowne 
analizy, stanęła skąpa baza źródłowa, która wyraźnie faworyzowała Wrocław (s. 63–64). 
Zauważmy jednak, że mimo takiej specyfiki zachowanego materiału M. Čapský przeba-
dał wybrane przykłady funkcjonowania mniejszych miast jako ośrodków sieci informacji 
(przypadek Pszczyny, 1466–1544, s. 65–67). Bardziej kompleksowe wyniki przedstawił 
Autor, analizując aktywność komunikacyjną dworów książęcych. Ostatecznie skonstatował, 
że u schyłku średniowiecza przyswoiły one sobie możliwości korzystania z komunikacji 
– zarówno tej formalnej, pisanej, jak i nieformalnej – jako narzędzia efektywnego wyko-
nywania władzy. Umiejętność wykorzystania dostępu do informacji i posługiwanie się nią 
w komunikacji z otoczeniem decydowały o pozycji politycznej władcy na terenie całego 
Nadodrza (s. 69–70). I w tym wypadku Autor oparł się na badaniach poszczególnych przy-
padków. Nie przeprowadził kompleksowej analizy spuścizn dokumentowych władców. 
Nawet w wypadku Ludwika II legnicko-brzeskiego, któremu M. Čapský poświęcił więcej 
uwagi, a o którego aktywności w zakresie wystawiania dyplomów wiemy stosunkowo dużo, 
nie przedstawił analiz obejmujących całość znanego korpusu dokumentów. Posłużył się 
jedynie przykładami wskazującymi na zasięg i bazę społeczną umożliwiającą stworzenie 
sieci komunikacyjnej księcia (s. 67–68). 

Podobne uwagi można odnieść również do autorskich analiz funkcjonowania aparatu 
urzędniczego biskupa wrocławskiego. Niemniej jednak należy z całą mocą podkreślić, że 
właśnie w zakresie funkcjonowania urzędników biskupich praca M. Čapskiego przyno-
si wiele nowych ustaleń (przykładowo nakładania się sieci komunikacyjnych biskupiej 
i książęcej poprzez występowanie tych samych, najbardziej zaufanych, a jednocześnie stale 
pełniących tę funkcję posłów jako reprezentantów biskupich i książęcych jednocześnie, 
s. 77). Uderza kompleksowość autorskiego podejścia do funkcjonowania aparatu bisku-
piego. Chociaż podobnie jak w wypadku dworów książęcych, także tu Autor posłużył się 
metodą analizy przypadków. Pozwoliło mu to jednak uchwycić wszechstronną działalność 
w zakresie komunikacji ośrodków różnych szczebli – od parafii przez dekanaty po poziom 
biskupstwa. Należy podkreślić, że Autor nie kończył swoich analiz wskazaniem kierun-
ków i częstotliwości kontaktów nawiązywanych przez poszczególne podmioty. Zarówno 
tu, jak i przy analizach komunikacyjnej sieci miejskiej wrocławskiej starał się przybliżyć 
ekonomiczne podstawy funkcjonowania tych zjawisk. Niewątpliwie docenić należy w tym 
kontekście próbę uchwycenia kosztów – i tych ekonomicznych, i tych politycznych – zwią-
zanych z utrzymywaniem szerokiej komunikacji w czasach husyckich przez bp. Konrada 
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Oleśnickiego (s. 79–80). Jedną z ciekawszych jest też konstatacja, że choć kapituła kate-
dralna angażowała się w komunikację polityczną, a jej sieć wymiany informacji w począt-
kach XV w. pokrywała całe środkowe Nadodrze (s. 79), to jednak ogólnie biskup w swej 
aktywności politycznej nie mógł systemowo opierać się na duchownych wchodzących 
w skład regularnych instytucji Kościoła. Musiał liczyć przede wszystkim na swój dwór 
i osoby opłacane przez siebie specjalnie w celu realizacji zadań poselskich. A to podnosiło 
koszty utrzymywania kontaktów politycznych, a w wypadku bp. Konrada utrudniało mu 
prowadzenie szerszych akcji politycznych.

Skomplikowany charakter miasta jako instytucji politycznej, jej wielopoziomowość 
znajdująca odbicie w zróżnicowanym modelu komunikacji ze światem zewnętrznym zostały 
przez Autora prześledzone – odnotujmy kolejny raz – na przykładzie Wrocławia. Wskazał 
on na swoistą profesjonalizację funkcji posła. Oprócz uroczystych poselstw sprawowanych 
przez pisarzy miejskich funkcję zapośredniczających komunikację pełnili także posłowie 
o niższej pozycji społecznej, przenoszący listy rady. I w ich wypadku dochodziło do po-
działu na posłów „pieszych” i „konnych”, tych stale opłacanych i tych płatnych tylko na 
czas wypełniania misji (s. 87–91). Obok sieci komunikacji radzieckiej funkcjonowały też 
inne, których serce biło we Wrocławiu. Bardzo niejednolity charakter miała aktywność 
informacyjna – w kontekście przekazu informacji i uczestnictwa w komunikacji politycz-
nej – kupców wrocławskich. Tworzenie przez nich sieci informacyjnych miało charakter 
pragmatyczny i czasowy (s. 97–98). Bardziej stabilnym składnikiem miejskiego krajobra-
zu informacyjnego byli posłowie cechowi. Cechy wysyłały ich nie tylko do rad i cechów 
innych miast, ale także do książąt. Interesujące jest, że rada miejska Wrocławia korzystała 
z usług cechowych posłów dla podtrzymywania własnej sieci informacji (s. 95). Uderza 
to o tyle, że zazwyczaj rada i cechy konkurowały ze sobą w polityce wewnątrzmiejskiej. 
Ciekawa byłaby odpowiedź na pytanie, czy z taką konkurencją na gruncie przekazu infor-
macji również spotykamy się we Wrocławiu? Uwagę Autora przykuła jednak – i słusznie 
w kontekście tematyki pracy – zmiana o szerszym charakterze w zakresie podtrzymywania 
sieci informacji. Zaszła ona w czasie konfliktu – otwarta jest kwestią, czy był to „kryzys” 
wierności królowi, jak określa to Autor – Wrocławia z Jerzym z Podiebradów. W tym 
czasie miasto, które wcześniej występowało jako reprezentant księstwa wrocławskiego 
i stosowny charakter sieci podtrzymywało, zmieniło zakres swoich kontaktów. Objęły one 
całą Koronę, bo taki też wymiar miał sam konflikt. Mniej uwagi poświęcił Autor kwestii 
funkcjonowania sieci komunikacyjnych administracji królewskiej na Śląsku. Nie przy-
padkiem, ta bowiem nie odgrywała w późnym średniowieczu znaczącej roli w regionie. 
I tu jednak możemy odnaleźć interesujące refleksje, jak ta o wykorzystywaniu przez króla 
posłów czy, szerzej, całych sieci miast, zwłaszcza Wrocławia, do wypełniania własnych 
misji politycznych (s. 102). 

Wiele uwagi poświęcił Autor zagadnieniu funkcjonowania na Śląsku różnego typu 
związków książąt oraz książąt i reprezentantów księstw bezpośrednio podległych królowi 
– w rozdziale zatytułowanym Vnitřní a vnější vazby politického prostoru (s. 109–125). 
Temat pracy wręcz zachęcałby do bliższego przyjrzenia się tym formom działalności 
politycznej mieszkańców Nadodrza. To one bowiem decydowały o budowaniu spójności 
społecznej regionu7. Ustalenia Autora w większości pokrywają się z dotychczasowym 

7 Zob. Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spój-
ności prawnoustrojowej (XII–XV w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 67, 2012, 4, s. 
53–77.
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stanem badań (czołowa rola biskupa w politycznej społeczności śląskiej czasów husyc-
kich, odrębność księstwa świdnicko-jaworskiego, centralna rola głównych miast Śląska 
– Wrocławia, Legnicy, Świdnicy – w konstruowaniu ogólnośląskiej sieci komunikacyjnej 
związków książąt). Ale znaleźć można i tu ciekawe propozycje, z pewnością warte dalszego 
rozwijania, jak chociażby omówienie nieco zapomnianego bractwa „Orderu Psa Gończe-
go” (s. 120). Choć wiemy o nim niewiele, to jednak związki tego rodzaju, podobnie jak 
słabo rozpoznane związki rodzinne, miały charakter partykularny i wspierały powstawanie 
politycznych społeczności alternatywnych wobec społeczności „śląskiej”, grupowanych 
według kryterium pozycji politycznej lub więzi rodzinnej. To właśnie prześledzenie dyna-
miki działalności grup zagospodarowujących różne przestrzenie społeczne daje szanse na 
uchwycenie procesu formowania się Śląska jako jednostki polityczno-społecznej w kon-
tekście działalności wspólnot niższego rzędu, księstw, lub opartych na innym typie więzi 
(stanowe, zawodowe). Ten sposób analizy może uchwycić wielopłaszczyznowość relacji 
łączących jeden podmiot z różnego typu grupami o zmiennym, geograficznym horyzoncie 
kontroli swoich członków (miasto, weichbild, ziemia, księstwo, region śląski).

Interesujące rezultaty przynosi przeprowadzona przez Autora analiza wrocławskiej 
księgi związkowej z lat 1444–1449 (s. 132–139). Należy zwrócić uwagę na podkreślenie 
zmiany charakteru śląskiej konfederacji z lat 40. XV stulecia. W stosunku do wcześniej-
szych związków ogólnośląskich Autor zwrócił uwagę na częstszą współpracę między 
książętami i związkami księstw podległych królowi. Wskazał także na rosnące znaczenie 
wewnętrznej współpracy między księstwami zależnymi od króla (świdnicko-jaworskie, 
wrocławskie), ale też na rolę stolic księstw w procesie komunikacji w obrębie związku 
(zjazdy w zaledwie kilku głównych miastach: Świdnica, Jawor, Legnica, Wrocław). Jed-
nocześnie Wrocław wyrastał w tym czasie na właściwe centrum związku ze względu na 
przejęcie funkcji dokumentacyjnych i archiwalnych (s. 139–140). 

Wydarzenia polityczne po śmierci Władysława Pogrobowca wpłynęły w sposób ambi-
walentny na rolę Wrocławia jako centrum politycznego formującej się wspólnoty śląskiej. 
Z jednej strony samotna walka miasta przeciw Jerzemu z Podiebradów, wobec braku wspar-
cia książąt i księstwa świdnickiego, doprowadziła do alienacji Wrocławia w społeczności 
ogólnośląskiej. Z drugiej zaś aktywność polityczna i przedstawianie miasta jako repre-
zentanta Śląska wzmocniły tendencję do uznania Wrocławia za centrum regionu (s. 147). 
Budowanie swoistej hegemonii Wrocławia jako centralnego, symbolicznego miejsca Śląska 
ułatwiła rezygnacja książąt z szerszej aktywności na tym polu. Jednak ich niechęć do zacie-
śniania współpracy w perspektywie regionu utrudniała budowanie jakiejkolwiek wspólnoty 
„ziemi” – także komunikacyjnej, o co wytrwale zabiegał Wrocław (s. 149–151). Zdaniem 
Autora wydarzenia z lat walki z Jerzym z Podiebradów doprowadziły do podziałów i swo-
istego regresu w organizacji sieci relacji łączących Wrocław i książąt. 

Nadodrzańska metropolia wzmocniła swoją pozycję dopiero w wyniku objęcia władzy 
nad Śląskiem przez Macieja Korwina. Nawet jeśli u jego boku najważniejszym czynni-
kiem koordynującym śląską społeczność polityczną został biskup wrocławski, to Wrocław 
odgrywał istotną rolę w ramach sieci komunikacyjnej samego króla (s. 153–155). M. Čap-
ský, podążając za wcześniejszą historiografią (zwłaszcza Kazimierzem Orzechowskim), 
przyjmuje panowanie Macieja za okres uformowania śląskiej wspólnoty politycznej. Pod-
kreśla rolę relacji komunikacyjnych z wykorzystaniem pisma jako niezastąpionego, choć 
nie głównego narzędzia w budowaniu poczucia wspólnoty książąt spotykających się na 
zjazdach ogólnośląskich (s. 156). Optymizm tego sądu wymaga jednak bliższej weryfikacji 
źródłowej, która mogłaby wskazać uwspólnianie treści ideowych, wiązanych z określe-
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niem tożsamości terytorialnej władzy książęcej, poprzez wymianę pism. Treści, których 
wcześniej nie było w komunikatach opisujących władzę danej linii Piastów. Ostatecznie 
Autor konstatował powstanie Śląska jako regionu (ziemi) w wyniku przede wszystkim 
relacji i akcji politycznych książąt śląskich lub biskupa i reprezentantów królów czeskich 
(s. 157). Wrocław, który dążył do przejęcia roli lidera w formowaniu wspólnoty śląskiej, 
nie był w stanie sprostać konkurencji uprzywilejowanych graczy – książąt i biskupa. 

Wreszcie odnotować trzeba niezwykle ciekawą obserwację kończącą pracę: Śląsk 
u schyłku XV w. oplatała dobrze funkcjonująca sieć informacji. Jej centrum był dwór kró-
lewski. Ale najbardziej intensywna wymiana komunikatów zachodziła między centrami 
lokalnymi, wewnątrz regionu – dworami książąt i biskupa, przy znaczącym udziale Wro-
cławia i starostów księstwa świdnicko-jaworskiego (s. 160). Wskazywałoby to, że Śląsk 
w tym czasie rzeczywiście „powstał”, od więzi partykularnych, lokalnych, silniejsze stały 
się regionalne. Pamiętajmy jednak, że wnioski te oparte są na dość wyrywkowym mate-
riale źródłowym. Do ich potwierdzenia konieczna byłaby analiza znaczącej części ruchu 
informacji w regionie, zwłaszcza zaś na szczeblach niższych niż te, na których znajdowali 
się główni aktorzy sceny politycznej. Miejmy nadzieję, że zarówno M. Čapský, jak i osoby 
zainspirowane jego badaniami zechcą je kontynuować. Bo przecież – na co wskazywał sam 
Autor – region to konstrukt wielowymiarowy i zmienny. Żywy nie tylko dzięki akcjom 
politycznym na najwyższych szczeblach władzy, ale także – i tylko wtedy trwały – gdy 
były one wspierane przez szersze grupy społeczne. 

Nowatorstwo pracy Autora powinno sprawić, że będzie ona szeroko wykorzystywana 
jako punkt odniesienia do refleksji nad tworzeniem się wspólnoty regionalnej. Nie tylko 
w średniowieczu, bo przecież zaproponowany model sieci komunikacyjnych z powodze-
niem można zastosować do każdej epoki. Mimo, a może właśnie przez wzgląd na bardzo 
często rodzącą się w trakcie lektury chęć polemiki z Autorem, uznaję tę książkę za jedną 
z najważniejszych w ostatnich latach w zakresie badań nad dziejami Śląska. Nie tylko 
średniowiecznego.

***

MARZENA BOGUS
(Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

O MOŻLIWOŚCIACH I OGRANICZENIACH 
METODY REPREZENTATYWNEJ W BADANIACH 

NAD HISTORIĄ OŚWIATY 

na podstawie książki Petra Kadleca, Střední školy a jejich studenti. K formování in-
teligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století, 
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, ss. 430.

Publikacja Petra Kadleca jest pracą potrzebną i ambitną zarówno w skali zamierzenia 
badawczego, jak i ujęcia tematu. Autor postawił sobie za cel przebadanie społeczności 
uczniów i absolwentów szkół średnich na Morawach i Śląsku Austriackim w drugiej poło-
wie XIX i na początku XX w., sięgając po metody ilościowe i jakościowe umożliwiające 
opis i charakterystykę większych grup społecznych. Badania określonych zbiorowości, tak-
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że związanych z działalnością systemów edukacyjnych, nie są oczywiście czymś nowym, 
toteż można by wymienić wiele stosownych tytułów. Kadlec próbuje jednak na przykładzie 
Moraw i Śląska Austriackiego dokładniej przebadać populację liczącą kilkadziesiąt tysięcy 
osób, stosując do tego tzw. metodę reprezentatywną1. Wykorzystując źródła typu urzędo-
wego (ze statystycznymi włącznie), stara się uzyskać odpowiedzi na ważne społecznie i hi-
storycznie pytania, związane z przemianą tradycyjnej wspólnoty stanowej w modernizujące 
się społeczeństwo budowane na zasadach obywatelskich. Szkołę rozumie Autor nie tylko 
jako miejsce pozyskiwania wiedzy obowiązującej w programach nauczania, lecz także jako 
instytucję spełniającą ważne funkcje zarówno dla każdej jednostki, jak i całej społeczności, 
zgodnie z postulatami Social History of Education. Społeczna funkcja szkół średnich (jako 
szczebla pomiędzy szkolnictwem elementarnym a wyższym) stała się szczególnie wyraźna 
po reformie uniwersytetów w Niemczech, którą zapoczątkował Wilhelm von Humboldt. Jak 
wiadomo, reforma wprowadziła zależność pełnienia ważnych społecznych funkcji i zawo-
dów od legitymowania się wykształceniem wyższym określonego typu. Doprowadziło to do 
powstania w rozwiniętych państwach europejskich zintegrowanych sieci szkół, tworzących 
celowy system oświatowy. Jak podkreśla P. Kadlec, w porównaniu z innymi państwami 
monarchia austriacka (od 1867 r. austro-węgierska) na przełomie XIX i XX w. nie musiała 
wstydzić się swojego systemu edukacyjnego, choć jeszcze w połowie XIX stulecia była 
zapóźniona w stosunku do Prus. Należy zaznaczyć, że do końca omawianego okresu istniały 
jednak wielkie dysproporcje między krajami koronnymi wchodzącymi w skład monarchii. 
Będące przedmiotem omawianego studium Morawy oraz tzw. Śląsk Austriacki należały do 
najlepiej rozwiniętych pod względem oświaty krajów koronnych (podobnie jak Czechy i np. 
Dolna i Górna Austria). Terminem początkowym jest dla P. Kadleca Wiosna Ludów, który 
to czas historyczny wiąże się w naddunajskiej monarchii także z reorganizacją szkolnictwa 
wszystkich stopni, dyskurs zatrzymuje na wybuchu I wojny światowej.

Części referowanej monografii są ułożone dość nietypowo, praca bowiem zawiera ich 
aż 17, w tym siedem rozdziałów zasadniczych (do nich jako pierwszy i drugi Autor za-
liczył również wstęp oraz omówienie źródeł i literatury), po których umieszczonych jest 
kilka dodatkowych (8–17), w tradycyjnym rozumieniu niebędących rozdziałami (podsu-
mowania, spisy tablic i załączników, bibliografia itd.). Dopiero zatem rozdział trzeci jest 
krótkim wprowadzeniem historycznym, analizującym zmiany, jakie zachodziły w „długim 
19 stuleciu”, przy czym Autor skupia się na ukazaniu znaczenia, jakie oświata, zwłaszcza 
na szczeblach wyższych niż elementarny, miała dla członków zmieniających się europej-
skich społeczności. Opiera się tu na pracach autorów z kręgu wspomnianej Social History 
of Education (m.in. Konrada H. Jarauscha, Fritza Ringera, a jeśli chodzi o szkolnictwo 
austriackie, np. Gary’ego B. Cohena), ale także uczonych zajmujących się przemianami 
zachodzącymi wewnątrz europejskich społeczeństw. Autorzy ci m.in. postawili pytania 
o rzeczywiste szanse, jakie w XIX i XX w. dawała młodym ludziom edukacja, oraz o jej 
wpływ na dokonujące się procesy modernizacji, np. kształtowanie się nowych grup spo-
łecznych czy rozwój nowoczesnych narodów. Do większości z osiągnięć wymienionych 
badaczy Autor nawiąże w dalszej części swojej pracy. W rozdziale czwartym prezentuje 
zarys rozwoju szkolnictwa średniego w monarchii austriackiej, począwszy od reform 
szkół średnich (na wzór rozwiązań pruskich), zainicjowanych przez hrabiego Leo Thu-

1 W literaturze przedmiotu na ten model badań można znaleźć określenie „reprezentatywna” lub 
„reprezentacyjna”. Zob. Janusz L. Wywiał, Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej, Katowice 
2010; Janusz Szumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
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na. Istotą restrukturyzacji było udoskonalenie gimnazjów humanistycznych, będących 
podstawowym typem ówczesnej szkoły średniej, z którymi stopniowo zrównywano naj-
pierw szkoły realne, a później inne placówki, stanowiące kombinację obu rodzajów wy-
mienionych szkół (gimnazja realne, realne gimnazja reformowane itd.), w końcu zakłady 
dla dziewcząt (licea żeńskie). Uzupełnieniem powyższej charakterystyki są statystyczne 
zestawienia, ilustrujące liczebny przyrost szkół w poszczególnych krajach koronnych mo-
narchii (a dokładniej tzw. Cislitawii), w tym uwzględniające liczbę studentów i odnoszące 
się do stosunków społecznych i stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego. W kolejnym 
rozdziale Autor krótko omawia rozwój szkolnictwa średniego na Morawach i na Śląsku 
Austriackim. W roku szkolnym 1913/1914 działało na Morawach 36 gimnazjów i 29 szkół 
realnych, a na Śląsku odpowiednio 11 i pięć. Do tego trzy licea żeńskie na Śląsku i siedem 
na Morawach. Razem rocznie uczyło się we wszystkich placówkach ok. 25 tys. uczniów, 
w zdecydowanej większości chłopców, co pokazuje skalę badanego w książce problemu2. 
W rozdziale szóstym, najdłuższym i najważniejszym, P. Kadlec analizuje podstawowe so-
cjokulturowe własności, które można poddać badaniom statystycznym dzięki temu, że były 
rejestrowane przez kierownictwo szkół (terytorialne pochodzenie, miejsce zamieszkania 
przed podjęciem nauki i w czasie jej trwania, wyznanie, pochodzenie etniczne określane 
przez język macierzysty oraz pochodzenie społeczne). Rozdział siódmy to analiza grupy 
absolwentów szkół średnich. Książkę, jak wspomniano, uzupełnia kilka dodatkowych partii 
tekstu, w których Autor m.in. omawia przyjętą przez siebie metodologię oraz uzasadnia 
związane z nią wybory. 

Praca P. Kadleca nie jest bowiem „standardowym” historycznym opracowaniem zebra-
nego materiału źródłowego, po to by zaprezentować pewien obraz omawianego zjawiska, 
lecz stanowi kombinację historycznych pytań i metod czerpanych częściowo z innych 
dyscyplin społecznych. Rozwój systemów oświatowych w czasach masowych procesów 
społecznych w XIX stuleciu zazwyczaj prezentowany jest przez pryzmat przemian usta-
wodawczych, powstawania nowych typów placówek oraz wskazywania na wzrost ich 
liczby. Zachodzące zmiany oświatowe przedstawiano najczęściej, podając liczbę szkół 
przypadających na km2, liczbę uczniów przypadających na dany zakład i klasę, co z pew-
nością jest pewnym wskaźnikiem dostępności edukacji oraz stopnia scholaryzacji, ale 
mocno ograniczonym. Kadlec postawił sobie ambitniejsze zadanie powiązania analizowa-
nych indykatorów zarówno z istniejącymi podziałami społecznymi, jak i z dokonującym 
się procesem modernizacji. Jednym z głównych celów monografii, zgodnie z deklaracją 
Autora, jest zbadanie, w jakim stopniu w kreowaniu kolejnych pokoleń wykształconych 
ludzi brały udział osoby należące do kręgu szeroko rozumianej inteligencji, swoją pracę 
rozumie  bowiem jako studium formowania się inteligencji na ziemiach czeskich w drugiej 
połowie XIX i na początku XX w. Próbuje więc pokazać na materiale statystycznym różne 
skomplikowane, indywidualne i grupowe motywy, jakie składały się na szeroko rozumiane 
procesy edukacyjne. Konieczne było do tego stworzenie odpowiedniej bazy danych oraz 
sformułowanie pytań badawczych w odniesieniu do źródeł, które to pytania Autor zawarł 
w kwestionariuszu. Podstawą do badań były przede wszystkim katalogi szkolne oraz różne-
go rodzaju źródła uzupełniające, np. drukowane sprawozdania i programy szkolne (s. 25). 
Powstała w ten sposób baza zawierająca ok. 7 tys. nazwisk uczniów, którym (jak należy 

2 Dodajmy, że przed I wojną światową uczniów szkół średnich nazywano studentami. Taki 
zwyczaj językowy do dziś utrzymał się w Republice Czeskiej i tego zwyczaju trzyma się także 
P. Kadlec.
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sądzić) przypisane zostały określone, podlegające badaniu cechy statystyczne. Posłużyło to 
przede wszystkim do opracowania zawartych w książce tabel, zbierających dane o poszcze-
gólnych typach szkół i interesujących Autora zjawiskach, które uszeregował stosownie do 
potrzeb. Choć baza jest obszerna, obejmuje jedynie pewien procent populacji interesującej 
Autora, to jednak informacje te są umiejętnie konfrontowane z ogólnymi zestawieniami 
austriackiej statystyki szkolnej, które można odnaleźć m.in. w poszczególnych zeszytach 
„Österreichische Statistik” i które ilustrują paralelne problemy w skali np. poszczególnych 
krajów koronnych czy monarchii. Tabel jest dużo, razem 160, co pokazuje ogrom pracy, 
jaką P. Kadlec włożył w stworzenie podstawy źródłowej swojego opracowania3. Część tabel 
Autor zamieszcza w końcowej partii pracy (15), pełniącej funkcję pewnego rodzaju anek-
su do monografii, w której to części pokazuje jednocześnie warsztat i metodyczne kroki, 
m.in. uzasadnienie selekcji szkół będących przedmiotem dokładnej analizy. Wyboru bo-
wiem starał się dokonać w taki sposób, aby reprezentowane były poszczególne typy szkół, 
różne języki nauczania, regiony geograficzne oraz ich odmienne ekonomiczno-społeczne 
otoczenie (s. 343). Nie bez znaczenia dla selekcji placówek był również stan zachowa-
nia dostępnych źródeł. W efekcie Autor wybrał 12 szkół (siedem gimnazjów, trzy szkoły 
realne, jedno realne gimnazjum oraz jedno liceum żeńskie), z czego połowa to placówki 
z czeskim, a połowa z niemieckim językiem nauczania (trzy z Ołomuńca, jedna z Přerova, 
dwie z Hranic, pięć z Morawskiej Ostrawy i jedna z Opawy).

Skomplikowanym zadaniem było także opracowanie kwestionariusza pytań i proble-
mów badawczych (s. 351), przy czym Autor postarał się o stworzenie pełnego zestawienia 
warstw i podwarstw społecznych, z których pochodzili uczniowie, tworząc model stra-
tyfikacji społeczeństwa. Według Kadleca model ten można zastosować do populacji na 
ziemiach czeskich w omawianym okresie. Biorąc pod uwagę fakt nierówności klasowych 
skutkujących różnymi szansami dostępu do szkół, wydaje się to niezbędne. Do poszcze-
gólnych warstw stworzonego przez siebie modelu przypisał też występujące w katalogach 
szkolnych zajęcia i zawody4, a przy konstruowaniu tegoż opierał się na pracach autorów 
czeskich oraz niemieckich, których konkluzje (np. Reinhardta Schürena) dostosowuje do 
warunków miejscowych (s. 356).

Dla pracy P. Kadleca ważne są zarówno stawiane pytania, jak i udzielane odpowiedzi, 
które zostały oparte na opracowanej bazie danych personalnych. Analizuje interesujące go 
zjawiska najczęściej w odstępie 10 lat, korelując je ze spisami ludności przeprowadzanymi 
w monarchii. Umożliwia to późniejsze porównywanie z danymi dla całego państwa lub 
w ramach poszczególnego kraju koronnego. Scharakteryzowanie osiągniętych wyników 
nie jest możliwe nawet w przybliżeniu, należy odesłać czytelnika do samej pracy. Poprze-
stańmy zatem na zreferowaniu wniosków wynikających z analizy kwestii autorekrutacji 
inteligencji (s. 226–232), a więc podejmowania przez dzieci pochodzące z rodzin inteli-
genckich podobnych zajęć i zawodów. Jak należało się spodziewać, badania P. Kadleca 
potwierdziły, że właśnie reprezentanci inteligencji najbardziej zabiegali o wyższe wy-
kształcenie swoich potomków. Należy podkreślić, że u osób należących do tej grupy, ale 
o mniejszych dochodach (niżsi urzędnicy, nauczyciele szkół powszechnych), odbywało się 
to kosztem wielkich materialnych wyrzeczeń. We wszystkich analizowanych przez Autora 

3 Tylko część z nich (48) Autor zamieścił w książce, resztę czytelnik może znaleźć na dołączonej 
do publikacji płycie CD.

4 Pełne zestawienie na dołączonej płycie CD. P. Kadlec podzielił je na 26 grup zawodowo-spo-
łecznych, przy czym niektóre występują tylko przy Morawskiej Ostrawie (robotnicy i technicy), inne 
w Ołomuńcu i Hranicach (wojskowi, ze względu na istniejące tu garnizony). 
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typach szkół udział uczniów wywodzących się z inteligencji wzrastał, obserwować można 
jednak znaczące różnice partycypacji w zależności od języka wykładowego danej placówki. 
Na przykład w szkołach z niemieckim językiem nauczania uczniowie z rodzin inteligenc-
kich stanowili 30–40%, natomiast w czeskich znacznie mniej, bo 20–25%5. Jak pokazuje 
Kadlec, różnice między zakładami czeskimi i niemieckimi wynikają przede wszystkim 
z faktu, iż w początkowym okresie inteligencja niemiecka była liczniejsza i skupiona głów-
nie w miastach, miała więc do szkół średnich łatwiejszy dostęp. Kształtująca się wówczas 
na Morawach inteligencja czeska wywodziła się początkowo głównie z rodzin wiejskich 
nauczycieli. Znaczną część tej „arystokracji umysłowej” stanowili również wiejscy księża, 
którzy w przeciwieństwie do duchownych ewangelickich i żydowskich (wywodzących się 
głównie z rodzin niemieckojęzycznych) nie posiadali potomstwa, więc nie zasilali przy-
chówkiem warstwy ludzi wykształconych. W szkołach średnich udział dzieci pochodzących 
z rodzin nauczycieli szkół elementarnych stopniowo malał, wzrastał natomiast potomków 
coraz liczniejszej warstwy urzędników. Konstatacje te być może nie są odkrywcze, ale za 
to wsparte solidnymi obliczeniami statystycznymi. To jest największą zaletą monografii, 
podobnie jak bardzo dobrze skonstruowany formularz pytań badawczych oraz wyjściowy 
model społecznej stratyfikacji. W efekcie powstała praca, która umiejętnie wykorzystuje 
dane statystyczne do pokazania aspiracji i wyborów, jakimi kierowali się uczniowie i ab-
solwenci szkół średnich w niełatwej drodze uzyskiwania pożądanego statusu6.

Uznając ogólnie omawianą monografię za ważny wkład w badania nad dziejami oświa-
ty, nie tylko na omawianym obszarze, należy się zastanowić nad zaletami i granicami 
stosowania zaproponowanej przez Autora metody badawczej. Oparcie się na metodzie re-
prezentatywnych sond jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w odniesieniu do większych 
grup społecznych, ale jedynie przy spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim 
jednorodności przedmiotu badań oraz poprawności doboru próby7. Autor był świadom tej 
zależności, choć rozumie ją przez uwzględnienie w próbie różnych subobszarów składają-
cych się na badany region i analizowane zjawisko. Decyzja Autora, aby nie poprzestać na 
samych Morawach, jest w pewnym sensie zrozumiała, chciał bowiem uwzględnić placówki 
w Morawskiej Ostrawie, mieście położonym na samej granicy Moraw i Śląska (zarówno 
Opawskiego, jak i Cieszyńskiego), ponieważ uczniowie tych szkół rekrutowali się z obu 
krajów. Jednak w omawianym okresie w przypadku Moraw i Śląska Austriackiego, chociaż 
identyczne było obowiązujące ustawodawstwo szkolne, to warunki polityczne i społeczne, 
w jakich działały szkoły średnie, już nie. Chodzi zwłaszcza o Śląsk Cieszyński (stanowiący 
wschodnią część Śląska Austriackiego), który od reszty analizowanego obszaru odróżnia 
struktura wyznaniowa (22–27% protestantów, ok. 2% żydów), etniczna (większość stano-
wili Polacy, ok. 55%) oraz społeczna, bardziej zróżnicowana, ale zdecydowanie plebejska. 
Także sytuacja Żydów w szkołach średnich była tu odmienna. Na Śląsku Cieszyńskim eko-
nomicznie najsłabszą grupę stanowili katolicy, stąd dzieci tego wyznania było w szkołach 
relatywnie najmniej. Najszybciej skorzystali z otwarcia szkół średnich wyznawcy judaizmu, 
którzy z konieczności (przez zakaz zajmowania się uprawą roli) byli silniej motywowani 
do awansu społecznego poprzez edukację. Już w roku szkolnym 1874/1875 stanowili 30% 

5 W Gimnazjum Polskim w Cieszynie w roku 1901 dzieci inteligencji stanowiły 15%, a w 1915 
już 36% uczniów.

6 Udawało się to jednak niewielkiej części, ponieważ zaledwie kilkanaście procent uczniów 
podejmujących naukę w szkole średniej kończyło ją uzyskaniem matury.

7 Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 210.



134 Artykuły recenzyjne i recenzje

wszystkich uczniów miejscowych placówek średnich, jednak w kolejnych latach ich udział 
malał. Procent ewangelików w zasadzie odpowiadał ich udziałowi w całości populacji. 
Dopiero później stopniowo wzrastała liczba dzieci z rodzin katolickich. Szkoda, że Autor 
nie sięgnął po (oparte na szerokiej analizie danych statystycznych) studia Janusza Spyry8. 
P. Kadlec stara się w swoich rozważaniach uwzględniać Śląsk Cieszyński, czasami uzu-
pełnia wywody odesłaniem do sytuacji np. w polskich szkołach, jednak za słabo wniknął 
w specyfikę regionu9, aby odpowiednio zinterpretować wyniki zestawień statystycznych, co 
zresztą czasami dotyczy także Śląska Opawskiego10. Jest to zresztą problem ogólniejszego 
charakteru, mianowicie odpowiedniej interpretacji „niemych” danych statystycznych. Jak 
już była o tym mowa, P. Kadlec sprawił, że cyfry „przemówiły”. Jednak starając się objąć 
szerszy obszar badań, zmuszony był przyjąć dla niego pewne wspólne warunki wyjścio-
we i definicje, a te nie sprawdzają się w niektórych jego częściach. Znów mowa tu o Ślą-
sku Cieszyńskim, który był regionem zdecydowanie plebejskim, toteż dostępność nauki 
w szkołach średnich dla wielu uczniów była ograniczona. Stąd na tym terenie namiastką 
„prawdziwych” szkół średnich stały się seminaria nauczycielskie, których ustawodawstwo 
austriackie nie zaliczało do szkół średnich, a matura tu uzyskana nie dawała prawa wstępu 
na wyższe uczelnie. Autor (s. 14–15) informuje o dyskusjach wśród badaczy, czy absol-
wentów seminariów zaliczyć do inteligencji, ale sam ostatecznie tego nie czyni, do czego 
ma prawo. Jednak na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 r. nieprzypadkowo działało aż siedem 
seminariów, a rekrutujący się z nich nauczyciele (głównie szkół elementarnych) zaliczali 
się do regionalnej inteligencji na równi z nielicznymi profesorami szkół średnich (podobnie 
jak duchowieństwo parafialne, także przeważnie plebejskiego rodowodu)11. 

Konkludując, próby wprowadzenia do badań nad dziejami oświaty nowych metod, 
takich jak zaproponowane przez Petra Kadleca, należy powitać z uznaniem, ale metoda 
reprezentatywna sprawdzać się będzie (zgodnie z definicją) jedynie przy bardziej jedno-
rodnych przedmiotach badawczych, niż to zachodzi w przypadku uczniów szkół średnich 
Moraw i Śląska Austriackiego. Bardzo natomiast przydatny, nie tylko w kolejnych bada-
niach tego typu, może stać się opracowany przez Autora kwestionariusz pytań „do źródeł” 
oraz zaproponowany przez niego sposób gromadzenia danych i ich analiza.

8 Janusz Spyra, Główne kierunki rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. i na 
początku XX w. w świetle ustawodawstwa i statystyk, [w:] Książka – biblioteka – szkoła w kulturze 
Śląska Cieszyńskiego, red. idem, Cieszyn 2001, s. 167–216; idem, Szkolnictwo żydowskie na Śląsku 
Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej społeczności żydowskiej (przed 1918), [w:] 
ibidem, s. 284–312.

9 Np. błędnie zalicza gimnazjum w Bielsku do „tradycyjnych centrów niemieckiego szkolnictwa 
średniego” – powstało ono dopiero w 1871 r. jako gimnazjum niższe, w 1874 r. uzyskało status wyż-
szego. Zastanawia się (s. 100, tab. 4), dlaczego danych dla szkoły realnej w Bielsku za rok szkolny 
1869/1870 nie można znaleźć w urzędowych statystykach, a placówka ta dopiero w 1872 r. została 
przekształcona w prywatną (ewangelicką) wyższą szkołę realną, od 1877 na etacie państwowym.

10 Na s. 166 Autor pisze o zmniejszaniu się liczby Żydów w szkołach w Opawie, co tłumaczy ich 
odpływem do rozwijającej się aglomeracji ostrawskiej. Liczba wyznawców judaizmu w Opawie do 
I wojny światowej rosła, a ich niewielkie uczestnictwo w szkołach średnich należy tłumaczyć coraz 
silniejszymi przejawami antysemityzmu niemieckich mieszkańców Opawy, zob. Janusz Spyra, Ży-
dzi na Śląsku Austriackim 1742–1918. Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, 
Katowice 2005, s. 239, 243, 318–319.

11 Szerzej Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku 
XX wieku, Czeski Cieszyn–Częstochowa 2013, s. 177–192.
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Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kra-
ków: Księgarnia Akademicka, 2014, ss. 233.

W 2014 r. nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się rozprawa 
Michała Brody pt. Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Jej 
Autor, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, podjął się ciekawego za-
dania, polegającego na opracowaniu zawartości księgozbioru cystersów w Henrykowie 
w czasach średniowiecznych oraz ukazaniu różnych aspektów związanych z historią za-
równo tej biblioteki, jak i całego opactwa.

Na recenzowaną monografię składają się trzy rozdziały merytoryczne (poprzedzone 
spisem treści, wykazem skrótów i wstępem), zakończenie, bibliografia, wykaz ilustracji, 
wkładki z fotografiami opraw ksiąg i kartami z poszczególnych utworów, indeks osób oraz 
anglojęzyczne streszczenie przeprowadzonych analiz.

We wstępie (s. 9–15) Autor krótko przedstawił cel i metodę pracy oraz jej układ. Uza-
sadnił też zakres chronologiczny książki. M. Broda początków librarii henrykowskiej 
cystersów upatruje już w pierwszej połowie XIII w., kiedy to – w trakcie procesu fundacji 
– opactwo otrzymało od klasztoru w Lubiążu pierwsze dzieła. Za terminus ante quem swych 
badań przyjął zaś 1500 r. We wstępnych rozważaniach Autor krótko scharakteryzował stan 
przekazów źródłowych i badań. Idąc za ustaleniami wcześniejszej literatury przedmiotu 
(Krzysztof Migoń, Barbara Bieńkowska)1, M. Broda przypomniał też podstawowe zało-
żenie metodologiczne, że w badaniach nad historycznymi bibliotekami najważniejszym 
materiałem źródłowym są zachowane książki i księgozbiory oraz ich spisy, katalogi i in-
wentarze, a także zawarte w księgach najróżniejsze noty, wpisy, kolofony, z których można 
wnioskować o proweniencji ksiąg. W celu ukazania najważniejszych aspektów historii 
omawianego tu opactwa i jego biblioteki badacz wykorzystał też XV-wieczne oraz nowo-
żytne źródła odnoszące się do dziejów Śląska.

M. Broda ocenia księgozbiór biblioteki cystersów z Henrykowa jako pokaźny. Obecnie 
jego zachowane materiały są przechowywane w Oddziale Rękopisów i Oddziale Starych 
Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na zasób ten składa się 96 jednostek 
rękopiśmiennych i 26 inkunabułów. Autor we wstępie zaznaczył, że do naszych czasów nie 
dochowały się żadne inwentarze czy katalogi ksiąg. W przypisach umieścił treść not włas-
nościowych i proweniencyjnych zawartych w poddanych analizie tomach. Można z nich 
wnioskować o przynależności danej książki do biblioteki opactwa w Henrykowie.

Rozdział I, zatytułowany Zagadnienia wprowadzające (s. 17–54), został podzielony na 
cztery mniejsze części. W tych partiach pracy Autor szczegółowo zaprezentował zarówno 
stan badań dotyczących biblioteki opactwa cystersów w Henrykowie, jak i literaturę przed-
miotu traktującą o poszczególnych jej książkach. Jak się okazuje, historiografia odnosząca 
się do różnych aspektów omawianego księgozbioru ma niemałą tradycję – wszak w oczach 
badaczy henrykowska biblioteka zainteresowanie wzbudzała już od XIX stulecia. Autor 
przytoczył m.in. dotychczasowe ustalenia na jej temat dokonane przez historyków sztuki, 
liturgistów czy muzykologów. Niewątpliwie pracę M. Brody cechuje interdyscyplinarne 
podejście do badań. W omawianym rozdziale badacz przedstawił również ustawodaw-
stwo i stosunek cystersów do książek i bibliotek. W tej kwestii oparł się m.in. na Regule 

1 Krzysztof Migoń, Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce”, 15, 1985, 
s. 17; Barbara Bieńkowska, Kilka uwag i propozycji w sprawie badania księgozbiorów historycz-
nych, ibidem, 14, 1986, s. 8–9.
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św. Benedykta. Z ustawodawstwa stricte cysterskiego czytelnik dowiedzieć się może, iż 
w klasztorze winny znajdować się księgi regulujące życie klasztorne (np. Reguła) i dzieła 
niezbędne do sprawowania liturgii. Ponadto najstarsze przepisy zakonne rozstrzygały o tym, 
które z ksiąg powinny zostać wyodrębnione i przechowywane oddzielnie. Tytułem przy-
kładu można odnotować, że dotyczyło to ksiąg prawniczych Corpus Canonum i Decretum 
Gratiani. Ustawodawstwo cysterskie regulowało też kwestie przepisywania i produkcji 
książek czy zdobnictwa rękopisów. Ciekawe, że w świetle kodyfikacji cysterskich zadaniem 
opatów było sporządzanie inwentarzy dzieł przechowywanych w klasztorach. Niestety – jak 
zaznaczył Autor we wstępie – takie listy ksiąg do naszych czasów nie zachowały się albo 
po prostu nie są znane. Nie ma też żadnych dowodów na to, iż opaci z henrykowskiego 
klasztoru w ogóle wywiązywali się z tych obowiązków i prowadzili takie spisy, mimo że 
sporządzanie wykazów klasztornego majątku było istotnym elementem twórczości pragma-
tycznej cystersów. Dowodem na to jest chociażby spisana w skryptorium opactwa słynna 
Księga henrykowska, również uwzględniona w badaniach Autora.

Kolejny podrozdział (Średniowieczne księgozbiory cysterskie w Europie Zachodniej, 
Polsce i na Śląsku) służy zwięzłemu przedstawieniu bibliotek klasztornych cystersów nie 
tylko na terenach Polski czy samego Śląska, lecz także w Europie Zachodniej. Tu jako 
przykłady Autor zaprezentował wybrane księgozbiory cystersów we Francji czy Niem-
czech. W tych kwestiach badacz oparł się na zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu. 
Z przywołanych ustaleń można się dowiedzieć, że cysterskie księgozbiory w Niemczech 
były trochę mniejsze pod względem liczby posiadanych książek od średniowiecznych 
bibliotek we Francji. Na obszarach Polski i Śląska Autor zaprezentował m.in. biblioteki 
klasztorów w Rudach i Lubiążu. Wszystko to umożliwiło mu w pewnym stopniu doko-
nanie porównania stanu posiadania biblioteki henrykowskiej z innymi księgozbiorami 
cysterskimi. Pod tym względem średniowieczne biblioteki cysterskie w Polsce i na Śląsku 
były porównywalne z tymi na Zachodzie i liczyły po kilkaset woluminów. W ostatnim 
podrozdziale M. Broda zaprezentował pokrótce losy księgozbioru cystersów z Henrykowa 
od średniowiecza do sekularyzacji klasztoru (22 XI 1810 r.).

Rozdział II, pt. Charakterystyka biblioteki pod kątem narastania księgozbioru oraz cza-
su powstania, proweniencji i cech zewnętrznych ksiąg (s. 55–98), został także podzielony 
na cztery mniejsze partie. M. Broda skupił się najpierw na zagadnieniu wielkości i rozro-
stu biblioteki w epoce średniowiecza. Następnie scharakteryzował rękopisy i inkunabuły 
z punktu widzenia ich proweniencji, wyróżniając m.in. takie, które trafiły do Henrykowa 
z macierzystego opactwa cystersów w Lubiążu. Zwrócił też uwagę na dzieła, które przy-
puszczalnie powstawały w henrykowskim skryptorium, poświęcając uwagę zwłaszcza 
Księdze henrykowskiej. Autor zarysował kwestie związane z metodami i sposobami na-
bywania oraz pozyskiwania książek, które pochodziły z produkcji własnego skryptorium, 
darowizn, zakupów, wymiany lub sprzedaży dubletów bibliotecznych itd. Przedstawił też 
chronologię powstawania zachowanych książek rękopiśmiennych (zdecydowana ich więk-
szość pochodzi z XIV–XV w.) i inkunabułów. Nieco uwagi poświęcił Autor zagadnieniom 
tegumentologii (oprawy ksiąg). Starał się także – w miarę możliwości – scharakteryzować 
wygląd zewnętrzny zachowanych ksiąg, w tym ich iluminacje i pismo. Z ustaleń Autora 
wynika, iż henrykowscy cystersi, a być może też cystersi w ogóle, przywiązywali dużą 
wagę do walorów estetycznych książki. Wywody M. Brody dokumentują zamieszczone 
w monografii wspomniane wkładki z bardzo dobrej jakości reprodukcjami przedstawiają-
cymi pismo, zdobienia i oprawy wybranych rękopisów henrykowskich.
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W ostatnim rozdziale recenzowanej książki (Treść rękopisów i inkunabułów, s. 99–183) 
Autor podzielił literaturę zgromadzoną w bibliotece cystersów na 14 działów tematycznych 
(Pismo Święte i literatura egzegetyczna; Literatura kaznodziejska i egzempla; Literatura 
teologiczna; Ascetyka i mistyka; Filozofia; Hagiografia; Historiografia; Literatura piękna; 
Prawo kanoniczne i świeckie; Literatura apologetyczna i polemiczna; Astronomia, mate-
matyka i kalendarze; Medycyna; Słowniki, podręczniki i formularze; Rękopisy liturgiczne). 
Z powodu niezachowania się dawnych inwentarzy bibliotecznych próba charakterystyki 
treściowej księgozbioru nastręczała Autorowi niemało trudności, jednak osiągnięte rezul-
taty należy uznać za satysfakcjonujące, a przyjęty przez M. Brodę schemat dobrze charak-
teryzuje utwory wchodzące w skład księgozbioru henrykowskiego. Taki podział stanowi 
jednocześnie układ klasyfikacyjny typowy dla bibliotek klasztornych średniowiecza. Autor 
zaznaczył, że przy wyodrębnianiu działów tematycznych starał się też stosować schemat 
praktyczny, który odpowiada istniejącym współcześnie dziedzinom nauki. Ponadto zazna-
czyć trzeba, że M. Broda dla uniknięcia powtórzeń zrezygnował z tworzenia często poja-
wiającej się w charakterystykach średniowiecznych księgozbiorów klasztornych kategorii 
Ojcowie Kościoła (np. w ten dział wpisują się zwykle prace św. Augustyna). W niektórych 
przypadkach powtórzeń nie udało się jednak uniknąć. Dotyczy to zwłaszcza dość licznych 
kodeksów zawierających pisma o różnej treści, co utrudniało przypisanie ich w całości do 
jednego działu tematycznego.

W zakończeniu (s. 185–190) Autor zawarł podsumowanie swoich ustaleń i dokonał 
porównania biblioteki domu cystersów w Henrykowie z innymi książnicami na Śląsku, 
w Polsce i w Europie Zachodniej – ta szeroka perspektywa jest niewątpliwą zaletą pracy. 
W przypadku Polski takie próby porównywania bywały czasem kłopotliwe, nie zawsze 
bowiem pozwalały na nie zachowane materiały źródłowe (same księgozbiory, inwentarze 
bądź inne spisy biblioteczne). Owocniejsze okazywały się odniesienia do krajów Europy 
Zachodniej, gdzie stan zachowania źródeł jest o wiele lepszy. Rekapitulując, pracę M. Bro-
dy ocenić trzeba jako dobrą, stanowiącą ważny wkład do badań związanych z kulturą 
książki na Śląsku i w Polsce w średniowieczu. 

Dominika Malinowska 
(Toruń)

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. Jacek Kowalkow- 
ski i Wiesław Nowosad (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej), 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436. 

Testamenty należą w ostatnich latach do jednych z najczęściej wykorzystywanych 
i analizowanych dokumentów prywatnych z czasów nowożytnych. Zainteresowanie nimi 
historyków daje się łatwo zrozumieć, gdy pozna się pełną treść poszczególnych aktów 
ostatniej woli. Dokumenty te stwarzają bowiem ogromne możliwości badawcze: z zakre-
su historii mentalności, obyczajowości, działalności gospodarczej, kultury materialnej, 
więzi rodzinnych, kwestii prawnych, biografii i genealogii. To bogactwo przekazywanych 
w testamentach informacji znakomicie uświadamiają edycje zbiorów tych dokumentów. 
Z uznaniem zatem należy przyjąć kolejne wydawnictwo przedstawiające akty ostatniej woli 
przygotowane przez Jacka Kowalkowskiego i Wiesława Nowosada. Wydawcy postawili 
sobie bardzo trudne zadanie – zdecydowali się na publikację testamentów szlachty Prus 
Królewskich z XVII w. Nie dość, że testamenty to dokumenty rozproszone w źródłach, 
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których w dość sporej liczbie można się spodziewać jedynie w obszernych księgach są-
dowych (grodzkich, miejskich, kościelnych) oraz w archiwach rodzinnych, to w dodatku 
zdekompletowane źródła z informacjami o szlachcie Prus Królewskich XVI–XVIII w. są 
przechowywane w wielu archiwach i bibliotekach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Pelpli-
nie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, a także Berlinie. 

Książka składa się z obszernego wstępu (s. 9–56), wykazu skrótów (s. 57–62), ułożo-
nych w układzie chronologicznym tekstów 111 testamentów (s. 63–374), wykazu doku-
mentów nieuwzględnionych w edycji, a odnalezionych podczas kwerendy, które jednak 
nie spełniły kryteriów przyjętych przez wydawców (s. 375), słownika wybranych słów 
i zwrotów staropolskich pojawiających się w publikowanych testamentach (s. 376–380), 
bibliografii (s. 381–391) i indeksu osób, zgromadzeń i miejsc (s. 392–436). We wstępie 
wydawcy prezentują obszerny stan badań nad staropolskimi testamentami, ograniczając go, 
słusznie, jedynie do opracowań i wydawnictw źródłowych dotyczących aktów ostatniej woli 
spisanych przez szlachtę. Jak bogata jest literatura na ten temat, świadczą bardzo obszerne 
przypisy wyliczające odnośny dorobek polskiej historiografii (s. 10–13), a przecież – jak 
zastrzegają wydawcy – pominięte tu zostały wszystkie opracowania i wydane źródła wy-
mienione skrupulatnie we wstępie do edycji testamentów z województwa sandomierskiego 
z czasów staropolskich, która ukazała się osiem lat wcześniej1. Obszerna literatura na temat 
testamentów i mnogość wydanych tego typu źródeł (często publikowanych pojedynczo) 
ukazują, jak potrzebna dla badań nad epoką staropolską byłaby baza (sukcesywnie uzupeł-
niana) informująca o opublikowanych już aktach ostatniej woli spisanych przez szlachtę, 
a także tych pozostających w rękopisie. Następnie wydawcy informują o kryterium, jakie 
przyjęli, decydując się na włączenie do edycji poszczególnych dokumentów. Publikowane 
testamenty musiały bowiem zostać spisane przez osoby pochodzenia szlacheckiego za-
mieszkujące w XVII w. trzy pruskie województwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie. 
Tym samym wydawcy świadomie uznali, że szlachcicem pruskim jest nie ten, który we-
dług prawa pruskiego musiał się wylegitymować pochodzeniem pruskim w linii męskiej 
od dwóch lub trzech pokoleń, ale każdy należący do szlachty mieszkaniec trzech pruskich 
województw. Konsekwentnie jednak wydawcy zrezygnowali z publikowania testamentów 
szlachty zamieszkującej inne województwa (choćby przy granicy z Prusami Królewskimi), 
które to dokumenty z różnych przyczyn znalazły się w źródłach pruskich. 

O tym, jak rozległa kwerenda źródłowa poprzedziła wydanie opisywanego tomu, świad-
czy poświęcony jej we wstępie odnośny fragment (s. 25–31), a także spis przejrzanych przez 
wydawców źródeł rękopiśmiennych w bibliografii (s. 381–383). Niewielka liczba pruskich 
źródeł sądowych szlacheckiej proweniencji (z ksiąg ziemskich i grodzkich zachowały się 
tylko szczątkowe z województwa malborskiego) kazała wydawcom szukać szlacheckich 
testamentów w księgach ławniczych miast pruskich, choć także brakuje ogromnej liczby 
ksiąg sądowych dla małych i dużych miast tej części Rzeczypospolitej (choćby księgi ław-
nicze Gdańska i Torunia zachowały się w szczątkowej liczbie). Kwerendą zatem objęto 
archiwa w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu oraz wrocławskie Ossolineum, gdzie przecho-
wywane są księgi miejskie Kościerzyny. Poszukiwaniami szlacheckich testamentów objęto 
również księgi czynności kancelarii biskupów i konsystorskie prowadzone w diecezjach 
toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej. Również kwerendą objęto księgi grodzkie graniczą-

1 Zob. Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa san-
domierskiego, oprac. Mariusz Lubczyński , Jacek Pielas  i Henryk Suchojad, Warszawa 2005, 
s. 13–17. 



 Artykuły recenzyjne i recenzje 139

cych z Prusami Królewskimi powiatów leżących w innych województwach: poznańskim, 
kaliskim i inowrocławskim. Szlachta z wielorakich powodów często bowiem wpisywała 
różnego rodzaju dokumenty (w tym również testamenty) w księgach powiatów okolicznych 
względem miejsca swego zamieszkania, stąd kwerenda w księgach grodzkich poza Prusami 
Królewskimi wydaje się wskazana. Może świadczyć o tym choćby dokument będący za-
pewne uzupełnieniem zbioru pruskich testamentów szlacheckich z XVII w. – w 1690 r. je-
den ze szlachciców wielkopolskich podał do oblatowania spisany rok wcześniej w Grucznie 
obok Świecia w Prusach Królewskich testament Jakuba Boińskiego2. Testament ten znalazł 
się w księgach grodzkich powiatu gnieźnieńskiego, który jednak nie graniczył z Prusami 
Królewskimi, i archiwalia te nie zostały objęte kwerendą. Takich wypadków może być 
zdecydowanie więcej i tylko postulowana baza staropolskich szlacheckich aktów ostatniej 
woli z całej Rzeczypospolitej (ewentualnie Korony Polskiej) dałaby rozeznanie, jak wiele 
tego typu źródeł z różnych regionów Polski pozostaje w rękopisach. Wydawcy, doskonale 
zorientowani w źródłach dotyczących Prus Królewskich z XVII w., zdecydowali się także 
na kwerendę w archiwach prywatnych pruskich rodzin szlacheckich lub skoligaconych 
z nimi (choćby Radziwiłłów). Tego typu źródła wymagały poszukiwań archiwalnych m.in. 
w archiwach w Berlinie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie, Wilnie i Wrocławiu.

We wstępie do edycji znalazła się także krótka charakterystyka budowy i treści prezen-
towanych w źródle testamentów, kolejno: inwokacji dewocyjnej, intytulacji z promulgacją, 
arengi, dyspozycji pogrzebowych i legatów, rozporządzenia majątkowego i pożegnania 
wraz z ustaleniem egzekutorów. Interesujące i przydatne w kontekście poszukiwania wzo-
rów czy formularzy testamentów z XVII w. wydają się liczbowe zestawienia inwokacji de-
wocyjnych, cytatów zaczerpniętych z Biblii zawartych w arendze i na początku fragmentów 
poświęconych dyspozycji duszy i ciała. Również cenne jest wskazanie przez wydawców 
zestawienia wszystkich zgromadzeń zakonnych wspominanych w testamentach wraz z wy-
różnieniem tych, które otrzymywały najwięcej i najczęściej zapisów od testatorów. 

Edycja testamentów jest dostosowana do wymogów wydawania tekstów staropolskich. 
Wydawcy poszli nieco dalej, niż sugeruje to instrukcja wydawnicza (z 1953 r.). Słusznie 
bowiem starali się ujednolicać i uwspółcześniać zapisy źródłowe, tak by czynić je bardziej 
przystępnymi dla odbiorców. Jedynie przy nazwach własnych (głównie nazwiskach i na-
zwach miejscowości) starali się wydawcy unikać kategorycznych modernizacji, co daje 
możliwość zorientowania się, jakie formy nazwisk czy nazw miejscowości funkcjonowały 
w XVII w. Wartościowe przy lekturze pruskich testamentów szlacheckich są liczne przy-
pisy informujące o koligacjach rodzinnych testatorów i osób wymienianych w testamen-
cie, tym cenniejsze, że wraz z odniesieniami do źródeł, często ksiąg grodzkich, ziemskich 
czy miejskich, ewentualnie metrykalnych. Z kolei przy nazwach miejscowych można 
odnaleźć dzisiejsze ich położenie administracyjne. Wydawcy zadbali także o wyjaśnienie 
mniej znanych staropolskich nazw, zwłaszcza związanych ze szlacheckim odzieniem czy 
gospodarstwem – choć, zapewne by nie zwiększać objętości przypisów, ograniczyli się do 
kilkudziesięciu takich przypisów, ale uznali, że warto na końcu książki ułożyć słowniczek 
tego typu wyrazów. 

Wśród 111 publikowanych testamentów przeważają te spisane przez przedstawicieli 
średniej szlachty – właścicieli ziemskich, jednak niepretendujących do urzędów (chyba 

2 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Gniezno Gr. 148, k. 50–50v. Testament ten zostanie włą-
czony do przygotowywanej przeze mnie edycji testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich wiel-
kopolskich z lat 1681–1700. 
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że jedynie tych ziemskich w okolicy). Wynika to przede wszystkim ze specyfiki źródeł, 
jakimi posłużyli się wydawcy – księgi grodzkie i ziemskie przynoszą głównie informacje 
o szlachcie posesjonatach – oraz struktury majątkowej szlachty w Prusach Królewskich. 
Wśród testatorów, których akty ostatniej woli opublikowano w zbiorze, można jednak 
znaleźć dość liczną reprezentację senatorów i ich żon (dziewięć dokumentów): Stanisława 
Niemojewskiego kasztelana chełmińskiego (nr 15), Dymitra Wejhera kasztelana gdańskiego 
(nr 29), Samuela Konarskiego wojewody malborskiego (nr 41), Fabiana Cemy kasztelana 
chełmińskiego (nr 44), Zofii z Lubodzieskich, żony secundo voto Łukasza Elzanowskiego 
kasztelana chełmińskiego (nr 49), Eufrozyny z Knutów, wdowy po secundo voto Janie 
Kosie kasztelanie elbląskim (nr 53), Ewy Konstancji a Bessen, żony Jana Zawadzkiego wo-
jewody parnawskiego (nr 54), Jana Działyńskiego wojewody chełmińskiego (nr 55), Kon-
stancji z Denhoffów, wdowy po Janie Kosie wojewodzie chełmińskim i żony Jana Ignacego 
Bąkowskiego wojewody malborskiego (nr 95), a także przedstawicieli możnych lokalnych 
elit, choćby rodzin Konopackich (nr 4, 6, 57 i 99) i Jabłonowskich (nr 83 i 100).

Publikacja zasługuje na pełne uznanie. Nie tylko bowiem jest ogromną bazą danych na 
temat szlachty Prus Królewskich, ale przede wszystkim stanowi kolejny wkład do zbada-
nia obyczajowości szlacheckiej, dając możliwość wejrzenia w mentalność XVII-wiecznej 
szlachty zamieszkującej północ Rzeczypospolitej. 

Paweł Klint
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Joanna Nowosielska-Sobel, Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch 
ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871– 
1933), Wrocław 2013, ss. 771.

Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad aktywnościami i postawami społecznymi 
niemieckich Ślązaków związanymi z ruchem o nazwie „ochrona stron ojczystych”. Efektem 
postępowania badawczego jest niezwykle obszerna, licząca ponad 700 stron druku książka 
pt. Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Zamyka się ona w cezurach 1871–1933, 
choć w wielu aspektach Autorka sięga także do pierwszych dekad XIX w. Jest to okres dość 
długi, a przy tym wewnętrznie zróżnicowany, co pozwala obserwować ewolucję procesów 
i wpływ przeprowadzanych w ich ramach zmian na społeczność regionu. Wybór cezur 
jest jak najbardziej uzasadniony. Pierwsza dotyczy całkowicie nowej sytuacji: powstania 
państwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie i zjednoczonego (przynajmniej nominalnie) 
narodu. Już tylko ta okoliczność sprawiała, że kwestie emocji narodowych i miejsca w nich 
stron rodzinnych (najbliższych, ale też tych większych, będących do niedawna odrębnymi 
państwami) oraz ojczyzny narodowej (ideologicznej) nabrały nowych odcieni. Akceptację 
wzbudza również data zamykająca narrację. Czytelnik chciałby oczywiście zapoznać się 
z rozdziałami opisującymi, jakie przekształcenia nastąpiły pod władzą nazistów, z zapałem 
żonglujących pojęciami niemieckiej odrębności, kultu ziemi ojczystej i wykorzystujących je 
do umacniania klaustrofobicznego postrzegania świata przez totalnie zjednoczoną niemiec-
ką wspólnotę. Oznaczałoby to jednak wejście w specyficzny kontekst historyczny państwa 
totalitarnego, nie wspominając już o poszerzeniu i tak ogromnej kwerendy i zwiększeniu 
objętości książki. Pozostaje więc mieć nadzieję, że Autorka nie porzuci całkiem tego ob-
szaru badań i być może przygotuje kiedyś ciąg dalszy. 
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Podstawa źródłowa pracy jest niezwykle szeroka, co wynika z ujawniania się przejawów 
i wpływów wspomnianego ruchu w wielu dziedzinach ówczesnego życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego. Kwerendą zostały objęte zasoby archiwów państwowych we 
Wrocławiu, Legnicy, Opolu i Jeleniej Górze. Szczególnie interesujące dla Autorki były akta 
administracji państwowej i samorządowej, a także wybranych innych organizacji i insty-
tucji, m.in. Towarzystwa Karkonoskiego. Zostały też uwzględnione archiwalia pozostałe 
po dwóch muzeach wrocławskich, przechowywane w Muzeum Narodowym. Uzupełnia-
jący charakter miała kwerenda w Archiwum Federalnym w Berlinie. Autorka zapoznała 
się również i wykorzystała obfitą literaturę przedmiotu w języku niemieckim i polskim, 
bezpośrednio (tej jest mniej) i pośrednio związaną z podjętą tematyką. Imponującej obję-
tości lista bibliograficzna, tysiące przypisów potwierdzają zakres kwerendy, choć Autorka 
z przesadnym chyba samokrytycyzmem zaznacza we wstępie, iż nie wykorzystała wszyst-
kich możliwych materiałów. Oczywiście można by np. przeprowadzić kwerendę na temat 
innych towarzystw lokalnych, które licznie działały w regionie. Nie wydaje się jednak, by 
owe niewykorzystane zasoby archiwalne mogły decydująco zaważyć na formułowanych 
przez Joannę Nowosielską-Sobel tezach. Zwłaszcza że Autorka dokonała bardzo szerokiej 
kwerendy w zasobach prasy codziennej i rozmaitych periodyków, które obficie donosiły 
o działalności różnych podmiotów. Lista obejmuje aż 86 tytułów. Analizie poddała również 
liczne wydawnictwa okolicznościowe, programy i sprawozdania szkolne, podręczniki oraz 
wspomnienia.

Celem pracy jest zbadanie problematyki małych ojczyzn, relacji między tożsamością 
z nimi związaną a identyfikacją z ojczyzną „najwyższego szczebla”, a także zanalizowanie 
działalności rozmaitych organizacji i stowarzyszeń związanych z ideą w określony sposób 
pojmowanej „ochrony stron ojczystych”. Badania na ten temat, jak zauważyła Autorka, 
są w Niemczech bardzo rozwinięte, ale pomijają – co może zaskakiwać – dawne obszary 
wschodnie II Rzeszy i Republiki Weimarskiej. W Polsce natomiast, choć kwestie identy-
fikacji regionalnej i narodowej są stałym punktem programów badawczych, nie dokonano 
głębszej analizy tych zagadnień w całym ich kompleksie, mimo że rozmaite ich przejawy 
(działalność lokalnych stowarzyszeń, regionalna literatura i prasa, dziedzictwo kultury 
materialnej itp.) są badane przez historyków i specjalistów z innych dziedzin. Często też 
funkcjonują w literaturze jako swego rodzaju proste, jednostkowe fakty, oderwane zwykle 
od siebie, pozbawione właściwego kontekstu, choć były – zdaniem Autorki książki – wy-
kwitami potężnego ruchu ideowego. 

Praca została podzielona na 10 rozdziałów w układzie chronologiczno-problemowym. 
Mają one bardzo zróżnicowaną zarówno objętość, jak i wewnętrzną strukturę (z wydziela-
niem podrozdziałów lub bez nich, a w niektórych wypadkach także części niższego rzędu). 
Każdy rozdział zamyka podsumowanie. Zdecydowana większość rozdziałów ma charakter 
źródłowy. Zawierają one mnóstwo faktów dotąd nieznanych, a umieszczone w nich usta-
lenia mają po wielekroć charakter pionierski, co za każdym razem potwierdza trafność 
wyboru pola badawczego przez Autorkę. Nawet pobieżne omówienie zawartości każdego 
z nich przekracza jednak możliwości recenzji, toteż recenzentka skupi się bardziej na uwa-
gach odnoszących się do konstrukcji pracy. Liczba rozdziałów była zapewne podyktowana 
wielopłaszczyznowym funkcjonowaniem ruchu i stosunkowo długą perspektywą czasową 
analizy. Wątpliwości recenzentki budzi jednak konstrukcja niewielkich – w porównaniu 
z pozostałymi – rozdziałów IV, V i VII. Pierwsze dwa nie mają wewnętrznego podziału, 
przez co podkreślenie w spisie treści jedynie ich podsumowań sprawia dziwne wrażenie. 
Ponieważ dotyczą powstania Związku Ochrony Stron Ojczystych (rozdział IV) i utworzenia 
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jego śląskiego odpowiednika (rozdział V), wydaje się, że mogły zostać połączone, a obecne 
rozdziały stałyby się podrozdziałami. Rozdział VII, dotyczący I wojny, wykazuje tylko je-
den podrozdział, co ze względu na prawie 40-stronicową objętość rodzi pytanie, czy jednak 
zawartych w nim treści nie można było wewnętrznie inaczej podzielić. Autorka popełniła 
w nim pewną niekonsekwencję, ponieważ zwykle wydziela płaszczyznę ogólnoniemieckiej 
organizacji w osobną część. Tutaj też pisze o niej na 12 stronach, ale jest to niejako poza 
wewnętrzną strukturą tego rozdziału. Dopiero bowiem po tych rozważaniach pojawia się 
pierwszy podrozdział poświęcony ruchowi na Śląsku. W ocenie recenzentki także wyłonie-
nie skromnego objętościowo rozdziału IX o roli problematyki górnośląskiej we wspomnia-
nym ruchu może być dyskusyjne, choć należy się zgodzić z opinią Autorki, że temat ten 
był niezwykle ważny w jego działalności w okresie Republiki Weimarskiej. Recenzentka 
zastanawia się również, czy potężny rozdział VIII (ponad 160 stron), w którym poruszane są 
zasadniczo dwa kompleksy tematyczne, choć w rozbiciu na aż 12 podrozdziałów (1. rozwój 
liczebny, władze, kwestie programu, relacji z innymi stowarzyszeniami oraz 2. działalność 
na różnych polach: architektury, upamiętniania wojny, pedagogiki, sztuki kościelnej itd.), 
nie mógł być uporządkowany na zasadzie wymienionej powyżej dwutorowości jego treści. 
Ostatni, X rozdział Autorka poświęciła formom popularyzacji idei Heimatschutz w wybra-
nych zakresach (Heimatkunde, Heimatspiele, Heimatmuseum, Heimatzeitschriften), co jest 
podziałem klarownym i logicznym. Z budową pracy i jej ostateczną obszernością wiąże 
się jeszcze kwestia rozdziału I, liczącego ok. 100 stron. Został on poświęcony problemom 
tożsamości narodowej na ziemiach niemieckich w XIX i pierwszym trzydziestoleciu XX w. 
Nie ulega wątpliwości, że jest to zagadnienie pierwszorzędne nie tylko dla problematyki 
dalej analizowanej przez Autorkę, ale także dla odpowiedniego osadzenia innych kwestii 
związanych z historią polityczną i społeczną. Autorka dokonała imponującego przeglądu 
literatury przedmiotu i literatury źródłowej na ten temat. Zrelacjonowała najważniejsze 
dyskusje terminologiczne wokół takich pojęć, jak naród, cywilizacja, kultura, wspólnota. 
Przedstawiła zarys rozwoju niemieckiego nacjonalizmu od okresu romantyzmu do III Rze-
szy. Rozdział ten zaopatrzyła w potężny zestaw przypisów, częstokroć o charakterze po-
szerzającym narrację, czy zawierających pokaźne listy bibliograficzne. Zacytowała chyba 
wszystkie podstawowe stanowiska badaczy w tych kwestiach, dowodząc, że jest to pole 
intensywnie uprawiane od wielu dziesięcioleci, także z udziałem polskich naukowców. 
Chyląc głowę przed pracowitością i erudycją Autorki, recenzentka zastanawia się jednak, 
czy rzeczywiście konieczne było aż tak drobiazgowe zajmowanie się tymi wszystkimi 
zagadnieniami. Czy w niektórych przypadkach nie należało poprzestać na odesłaniu do 
literatury, a w innych w ogóle zrezygnować z wyjaśniania kwestii skądinąd ciekawych, 
jednakże pobocznych, takich jak obszerne informacje w przypisie o ruchu turnerskim czy 
biografii F.L. Jahna (s. 63), charakterystyka biedermeieru (s. 72–73) itd. Czy niektóre cytaty 
(zwłaszcza z literatury sekundarnej), bardzo zresztą ciekawe i niejednokrotnie atrakcyjne 
literacko, nie mogły być jednak pominięte lub skrócone? Oczywiście doznania czytelnicze, 
w dodatku subiektywne (recenzentki), nie muszą być punktem orientacyjnym dla autora 
pracy naukowej. Jednak konieczność stałego przerywania głównej narracji w celu zapozna-
wania się z obszernymi przypisami utrudnia lekturę tego rozdziału i trwanie w skupieniu 
nad jego najważniejszymi wątkami. Podobnie dzieje się w niektórych innych fragmentach 
pracy, kiedy np. pojawia się obszerne wyjaśnienie na temat różnicy między parkiem narodo-
wym a rezerwatem przyrody (s. 283–284). Wydaje się, że bardziej skondensowana narracja 
w niektórych partiach książki służyłaby lepszemu uwidocznieniu efektów analitycznych 
badań i zaprezentowaniu poglądów w danej sprawie samej Autorki. Oszczędniej powinien 
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być także stosowany skrót ibidem, z pewnością dałoby się wielokrotne jego powtarzanie 
zastąpić jednorazowym użyciem z podaniem odpowiednich stron. Recenzentka pozwoli 
sobie podnieść jeszcze jedną kwestię związaną z warsztatem narracyjnym Autorki. Uczyni 
to na przykładzie związanym z jej własną osobą. Otóż wydaje się, że Autorka nadmier-
nie uwypukliła znaczenie niektórych dokonań badawczych, w tym i recenzentki. W tym 
konkretnym przypadku są one jednak dość skromne i dotyczą lokalnego wycinka tej pro-
blematyki (Bystrzyca Kłodzka). W opinii recenzentki liczba przywołań w pracy znacznie 
przekracza znaczenie tychże ustaleń. Niezrozumiałe jest także unikanie przez J. Nowosiel-
ską-Sobel określania samej siebie jako autorki (w tekście określa się wyłącznie jako autor). 
A przecież żeńska forma rzeczownika autor jest zadomowiona w polszczyźnie, nie budzi 
kontrowersji jak nowsze przykłady językowych feminizacji. By zamknąć kwestie bardziej 
techniczne, recenzentka pozwoli sobie jeszcze wyrazić zdziwienie bardzo skromnym stresz-
czeniem w języku niemieckim, w które wyposażono ten tom. Liczy sobie ono jedynie dwie 
strony, a jeśli miałoby służyć poinformowaniu odbiorców w Niemczech i wypromowaniu 
badań J. Nowosielskiej-Sobel, powinno być zdecydowanie obszerniejsze. Wydaje się, że 
przy ogólnej objętości i kosztach druku tej pozycji dodanie jej dwu- czy nawet trzykrotnie 
większego streszczenia nie byłoby nierealnym żądaniem.

Autorka postawiła przed sobą zadanie wzbogacenia dość żywego nurtu badań niemiec-
kich nad tymi problemami o bardzo ważną, a pomijaną część dotyczącą Śląska. Niewąt-
pliwie region ten, z racji bogatego krajobrazu kulturowego, pogranicznego charakteru, 
rzeszy bardzo aktywnych protagonistów ruchu, jest wdzięcznym obszarem badawczym. 
Idea ochrony stron ojczystych padła tu bowiem na bardzo podatny grunt. Autorka książ-
ki dowodzi tego w sposób przekonujący i wsparty licznymi argumentami źródłowymi. 
Drobiazgowa analiza rozmaitych typów źródeł pozwoliła jej uchwycić nie tylko rozwój 
organizacyjny ruchu, jego oddziaływanie na inne stowarzyszenia, ale i rozliczne pola 
działalności rozciągające się od prac badawczych, dokumentacyjnych poprzez koncepcyj-
ne (model „ojczystych” domów, ogrodów itp.) aż do konkretnych, materialnych owoców 
inicjatyw, które realizowano pod jego kierownictwem lub wpływem. Aktywistów ruchu 
interesowały nawet reklamy, które ich zdaniem często oszpecały śląski krajobraz. Pokaza-
nie zasięgu i głębokości oddziaływania idei ochrony stron ojczystych na życie społeczne 
wydaje się szczególnie godne podkreślenia. J. Nowosielska-Sobel udowadnia, że była 
to zasługa nie tylko samego ruchu, ale także ogólnej atmosfery, oczekiwań i odczuć, jak 
również głębokich potrzeb społecznych w tamtych epokach. Można się tylko zastanowić, 
czy teza Autorki, że kariera tych idei była „odreagowaniem powszechnej technicyzacji 
i unowocześnienia”, jest obowiązująca bez wyjątków. Cóż ta „powszechna technicyzacja 
i unowocześnienie” mogłyby znaczyć w rzeczywistości codziennego bytowania peryfe-
ryjnych środowisk, obszarów wiejskich i małomiasteczkowych Śląska? Czy była tu ona 
rzeczywiście tak mocno odczuwanym bezpośrednim zagrożeniem? Czego by się tu oba-
wiano? Zawsze „miasta, masy, maszyny”, by przywołać znane słowa polskiego awangar-
dzisty? I czy te obawy niezmiennie przewyższały nadzieje wiązane z pewnymi odmianami 
owej modernizacji? Czy ta nowoczesność, tak czy inaczej wchodząca w życie wspólnot, 
nie mogła też być przedmiotem dumy czy zazdrości (w kontekście bardziej zacofanych 
ziem na wschodzie)? 

Przypadek śląski Autorka odnosi przy tym – jak najsłuszniej zresztą – do płaszczyzny 
ogólnoniemieckiej, stawiając sobie za cel podejście komparatystyczne. Recenzentce zabrak-
ło tu nieco odniesienia do rozwoju ruchu w innych prowincjach wschodnich ówczesnych 
Niemiec, co zapewne wynika w dużej części ze stanu badań. Może jednak dałoby się coś 
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więcej powiedzieć o podobieństwach i różnicach np. w stosunku do Prus Wschodnich? 
Niewątpliwie bowiem czytelnik w trakcie lektury zadaje sobie pytanie o istnienie ewentu-
alnej specyfiki śląskiej w tej materii. Może także pojawić się pytanie, jak na takie działania, 
silnie powiązane z propagowaniem coraz bardziej narodowego (niemieckiego) postrzegania 
otoczenia, reagowali przedstawiciele mniejszości polskiej czy żydowskiej. 

Książka J. Nowosielskiej-Sobel musi być uznana nie tylko w jej dotychczasowym 
dorobku naukowym, ale także na polu badań śląskoznawczych w Polsce i Niemczech za 
ważne osiągnięcie. Zastosowane metody, bogactwo wytypowanych zakresów tematycz-
nych można uznać za wzorzec dalszych badań regionalnych nad tym problemem. Nie ulega 
również wątpliwości, że Autorka znacząco wzbogaciła badania nad dziejami społecznymi 
Śląska. Fenomen ruchu związkowego, który dostrzega przecież wielu badaczy praktyku-
jących lokalną historiografię, zyskuje przez to ważny kontekst ideowy, głębiej tłumaczą-
cy widoczne skoncentrowanie aktywności lokalnych na kwestiach szeroko rozumianego 
dziedzictwa małych ojczyzn. Było to ważne spoiwo, pozwalające utrzymać na tzw. dole 
wysoki poziom jedności nawet w warunkach ostrej skądinąd walki politycznej toczącej się 
na innych płaszczyznach. Słusznie jednak zostało podkreślone, że był to nie tylko przejaw 
tak potrzebnej tożsamości lokalnej, przywiązania do ziemi rodzinnej, umacniających pa-
triotyzm narodowy, ale i nasilającego się z wolna klaustrofobicznego zamknięcia i podsy-
canej stale niechęci do szeroko definiowanej obcości i obcych. Są to zjawiska obserwowane 
przecież i dziś we wspólnotach konfrontowanych z przejawami globalizacji, imigracją 
z innych kręgów kulturowych. Promowanie „swojskości” może mieć zatem również mniej 
pozytywne formy, o czym warto pamiętać w okresie nowego zainteresowania powrotem 
i kultywowaniem przywiązania do różnych „korzeni”.

Małgorzata Ruchniewicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska 
w latach II wojny światowej, Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Archiwum Państwowe 
w Katowicach, 2014, ss. 534.

Oparta na niewiele wcześniejszej pracy doktorskiej (pisanej pod kierunkiem prof. 
Ryszarda Kaczmarka), ale uzupełniona o nowe materiały biografia ważnego dla Śląska 
w czasie ostatniej wojny urzędnika nazistowskiego wypełnia istotny brak w literaturze 
poświęconej dziejom okupacji niemieckiej ziem polskich. Dotychczas bowiem nikt bliżej 
nie zajmował się tą postacią zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Autor zdecydował się 
pisać biografię pretekstową, koncentrującą się nie na samym życiorysie, lecz uwzględnia-
jącą także środowisko polityczne. Nie ograniczył się do opisu ostatniego etapu życia Fritza 
Brachta, ale szeroko też uwzględnił wcześniejszą jego działalność zarówno w Westfalii, 
jak i we Wrocławiu (jako zastępcy gauleitera w latach 1935–1939). W ostatnim rozdziale 
Autor skupił się na śledztwie prowadzonym po wojnie w celu wyjaśnienia, czy faktycznie 
Bracht popełnił samobójstwo w maju 1945 r., czy też uciekł do Ameryki Południowej, jak 
głosiła plotka. Wyraźnie też zaznacza, że nie udało się mu, z braku materiałów, nakreślić 
sylwetki psychologicznej Brachta. 

Imponuje podstawa źródłowa omawianego dzieła. Oprócz bowiem bardzo obszernie 
uwzględnionej literatury polskiej i niemieckiej oraz szerokiej kwerendy ówczesnej prasy 
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M. Węcki wykorzystał materiały Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwów Państwowych 
w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Bundesarchiv-La-
stenausgleichsarchiv Bayreuth, Stadtarchiv Plettenberg. Dzięki pomocy kolegów udało 
mu się sięgnąć też do niektórych materiałów z innych archiwów niemieckich, a także 
rosyjskich.

Autor zaczyna, jak można było się spodziewać, od dnia narodzin Brachta na terenie 
ówczesnego kraju związkowego Lippe (dziś Nadrenia-Westfalia), później opisuje jego losy 
i karierę w NSDAP, aż do 1935 r. Pod względem wykształcenia Bracht nie wyszedł poza 
szkołę zawodową, w której zdobył zawód... ogrodnika. Dopiero od 1917 r., zresztą jako 
ochotnik, wziął udział w I wojnie światowej na froncie zachodnim. Po wyjściu z niewoli 
niełatwo mu było znaleźć pracę w powojennych Niemczech, zmieniał więc miejsce zatrud-
nienia i musiał przekwalifikować się na ślusarza. Węcki cały czas stara się patrzeć na po-
stać Brachta na tle rozwoju sytuacji w NSDAP w Westfalii. Wyjaśnia specyficzne stosunki 
w partii na tym terenie i personalne walki o władzę. Zwraca uwagę, że Bracht, podobnie jak 
jego dawni koledzy z wojska mający kłopoty z regularnym zatrudnieniem, już 1 IV 1927 
r. został nie tylko oficjalnie przyjęty do NSDAP, ale od razu mianowany kierownikiem 
grupy partyjnej w małym mieście Plettenberg i zwierzchnikiem tworzonego tam oddziału 
SA. Można się zastanawiać, czy tak szerokie, jak to zrobił Autor, omawianie organizacji 
i strategii działania NSDAP w Westfalii i Rzeszy w tym czasie było konieczne. Często ma 
się wrażenie, że w natłoku tego typu informacji postać głównego bohatera w zasadzie gi-
nie. Jednak ze względu na brak wielu danych personalnych w niektórych miejscach Węcki 
zdecydował się na wyciąganie wniosków w sposób pośredni. Już w 1928 r. Bracht został 
kierownikiem obwodu NSDAP, co interpretuje się jako wejście do ścisłej elity westfalskiej 
partii. Wówczas też poznał ważnego w przyszłości mentora, gauleitera Josefa Wagnera. 
Stąd też znajdziemy w biografii sporo informacji również o tym, później ważnym dla Ślą-
ska działaczu NSDAP. W wyborach komunalnych jesienią 1929 r. odniósł Bracht sukces, 
gdyż zdobył mandat do rady miejskiej Plettenbergu. Warto podkreślić wnikliwość Autora, 
który potrafił dostrzec spore zróżnicowanie historyczne, ekonomiczne i wyznaniowe terenu 
kierowanego przez Bezirksleitera i trudność walki nazistów z socjalistami i komunistami. 
I znów czasem odnosi się wrażenie, że postać głównego bohatera na tym bardzo szeroko za-
rysowanym tle politycznym ginie. Wybory 24 IV 1924 r. przyniosły Brachtowi prawdziwy 
sukces, gdyż zdobył mandat do sejmu pruskiego, co dało mu nie tylko dietę poselską, ale 
i wolny bilet ułatwiający prowadzenie działalności propagandowej. Nasilały się wówczas 
bijatyki z komunistami. Tu właśnie można zwrócić uwagę na sposób wnioskowania Autora, 
który nie tylko w tym wypadku posługuje się bardziej domniemaniami niż faktami, pisząc: 
„Równie entuzjastycznym członkiem »kompanii« był niewątpliwie Fritz Bracht, który mógł 
w ten sposób bardziej wykazać »walory« bojówkarza z SA niż polityka parlamentarnego” 
(s. 54). Szeroki opis sytuacji NSDAP, jaka powstała po objęciu władzy przez Hitlera, wy-
korzystuje Autor do wydobycia znaczenia „kierowników powiatowych”, jaką to funkcję 
pełnił właśnie jego bohater do 1935 r. Charakterystyczne, że choć nie podaje żadnych 
konkretów ostrego zwalczania przeciwników, to jednak potrafi napisać: „Jako kierownik 
powiatowy musiał mieć także wpływ na brutalne zwalczanie lewicowej opozycji, bardzo 
przecież silnej na podległych mu obszarach” (s. 58). A więc, tak jak poprzednio, domnie-
manie, a nie dowody! W listopadzie 1933 r. Bracht, jako jeden z najbardziej zasłużonych 
„starych działaczy” i faworyt gauleitera Wagnera, został wybrany na posła do Reichstagu. 
Jego pozycja jako kierownika politycznego wzrosła zwłaszcza od nowej ustawy „o jedno-
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ści państwa i partii” z grudnia 1933 r., kiedy to zyskał wpływ na mianowanie burmistrzów 
i członków rad miejskich czy gminnych. 

Jednak największe znaczenie, z punktu widzenia naszego regionu, miał fakt miano-
wania Brachta 1 V 1935 r. na stanowisko zastępcy gauleitera (czyli Wagnera) we Wro-
cławiu. Szukając przyczyn nie tak częstego mianowania kierownika powiatowego na tak 
wysokie stanowisko, Autor doszukuje się ich w jego stosunkowo wczesnym członkostwie 
w NSDAP, w sukcesach, jakie osiągnął w rozwijaniu partii w swoim trudnym dotychcza-
sowym okręgu, oraz w jego przeszłości kombatanckiej (podobnie jak Wagnera) i lojalności 
wobec przełożonego. Na Śląsku zadaniem importowanych z zachodu Wagnera i Brachta 
było „zaprowadzenie porządku” w regionalnych władzach skompromitowanych zarówno 
homoseksualizmem, jak i powiązaniami z lewicową opozycją w partii. Węcki dokładnie 
śledzi zmiany personalne przeprowadzone przez Wagnera, przez co odnosi się wrażenie, że 
bardziej interesuje go polityka gauleitera niż jego zastępcy. To on w praktyce wypowiedział 
wojnę wszelkim przejawom polskości na Śląsku, dla pozoru zasłaniając się organizacją 
Bund Deutscher Osten. W praktyce oznaczało to przede wszystkim zmianę nazw miejsco-
wych i nazwisk, a także walkę z nabożeństwami w języku polskim. 

Przechodząc do roli F. Brachta jako zastępcy Wagnera, Autor zwraca uwagę, że w teorii 
zastępcy mieli odciążać przełożonych od bezpośredniej pracy w terenie, ale wobec pełnienia 
przez Wagnera innych ważnych funkcji zarówno w Westfalii, jak i w Berlinie, poważnie 
rosła również jego faktyczna rola. Zdaniem Węckiego w praktyce Bracht starał się stwo-
rzyć grupę („klikę”) współpracowników, do których mógł mieć pełne zaufanie. Przy okazji 
mógł pozbyć się inspektorów, którzy dotychczas rządzili w rejencji opolskiej, lub zmienić 
obsadę innych stanowisk w terenie, zwłaszcza tam, gdzie były wątpliwości co do zacho-
wania się ich szefów (np. alkoholizm). Od 1937 r. w związku z objęciem przez Wagnera 
innego stanowiska w Berlinie można mówić o prawie samodzielnych rządach Brachta na 
Śląsku. Ten ostatni skupił się na rozbudowie szeregów partyjnych, które doszły jeszcze 
przed wojną do ponad 5% populacji regionu. Co ciekawe, ten protestant hamował działa-
nia zbyt zapalczywych podwładnych niechętnych Kościołowi katolickiemu. Spisywał się 
bez zarzutu przy takich okazjach, jak wizyta Hitlera we Wrocławiu czy aneksja Sudetów. 
W kwestii narodowej, w pełni identyfikując się z tezą o „odwiecznej niemieckości Śląska”, 
wydał okólnik sugerujący zmianę nazwisk członków partii na bardziej niemieckie, co miało 
być wzorem dla reszty ludności. 

Niewątpliwie największą część monografii (blisko 400 stron!) zajmuje opis działalności 
F. Brachta na Górnym Śląsku w okresie wojny. Tu przede wszystkim starał się usunąć ślady 
polskie oraz rozbudowywać struktury partyjne, z tym że miejscowych Niemców miał gru-
pować na początku w Bund Deutscher Osten. Zgodnie z tym, co już wiadomo z literatury, 
najważniejsze stanowiska na okupowanym Śląsku objęli przybysze z Rzeszy. W uroczysto-
ściach od 1940 r. coraz wyraźniej jest akcentowana rola Brachta, który w miejsce Wagnera 
objął funkcję gauleitera Śląska. Autor dość obszernie omawia kulisy podziału prowincji 
śląskiej na dwie odrębne części. Jedną z istotnych przyczyn widzi w rozgrywkach między 
przedstawicielami najwyższych władz partyjnych i państwowych, Martinem Bormannem 
a Hermannem Göringiem. Do tego rosła pozycja Himmlera, który podobnie jak Bormann, 
był niechętny Wagnerowi.

Oficjalnie urząd gauleitera Prowincji Górnośląskiej Bracht objął w 1941 r. Wnikliwie 
analizując jego pozycję, Węcki zwraca uwagę, że była ona wyraźnie słabsza niż np. Kocha 
czy Forstera, ponadto dużo bardziej zależna od Bormanna i Himmlera. W dodatku Bracht 
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nie należał do tych, którzy próbowali samodzielnie kształtować ideologię nazistowską, 
a jego wypowiedzi były dostosowane do aktualnych haseł głoszonych przez propagandę. 
Szczególnie ważna była na tym kresowym dla niemczyzny terenie postawa narodowa. W tej 
kwestii nowy gauleiter, za wzorem Wagnera, uznał ludność rodzimą, posługującą się miej-
scową gwarą, za propruską i od dawna włączoną do kultury niemieckiej (s. 188). Region 
swój natomiast widział jako „niemiecki kraj przyszłości” (s. 189), który powinien zostać 
wyrównany pod względem gospodarczym z innymi regionami Niemiec. Zapowiadał jego 
promocję. Jednocześnie jednak wzywał do maksymalnej pracy. Oryginalną próbą stwo-
rzenia materialnych podstaw pod oddolne inicjatywy niemieckiej działalności kulturalnej 
było powołanie do życia Fundacji Górnośląskiej. Do udziału w niej zachęcano zakłady 
przemysłowe, urzędy i stowarzyszenia, a przewodniczył jej sam gauleiter. Ufundował nawet 
wyjątkowo wysoką Górnośląską Nagrodę Kulturalną i powołał do życia Instytut Badań nad 
Górnym Śląskiem. W polityce personalnej trudnym problemem okazały się konflikty mię-
dzy reichsdeutschami a volksdeutschami. Bracht wielokrotnie potępiał tego typu przejawy, 
z tym że ci ostatni w zasadzie nie obejmowali wyższych funkcji. Węcki sporo pisze o naj-
bliższych współpracownikach Brachta, wyraźnie określając ich odpowiedzialność za różne 
aspekty polityki narodowej i gospodarczej. Zwraca uwagę, że sam gauleiter nie afiszował 
się z „wielkopaństwem”, w przeciwieństwie do innych zarządców wschodnich prowincji. 
Jednak odnosi się wrażenie, że nie wszystkie konstatacje Węckiego są oparte na dostatecz-
nych dowodach. Tak np. jest z jego słowami: „Wydaje się, że Bracht cenił sobie współpracę 
przedstawicieli wielkiego przemysłu” (s. 265). Argumentów za taką opinią zabrakło. Fakt, 
że gauleiter bronił przemysłu górnośląskiego, że marzyło mu się rozwinięcie swego regionu 
do pozycji Zagłębia Ruhry i w tym kierunku, wspomagany przez miejscowych przedsię-
biorców, tworzył plany gospodarcze (zwłaszcza komunikacyjne) związane z zamierzeniami 
wchłonięcia podbitych obszarów ZSRR. Zdarzają się pomyłki, być może wynikające z nie-
dostatecznej precyzji. Nie jest ścisłe (przynajmniej dla omawianego okresu) stwierdzenie 
„planowano i rozpoczęto budowę autostrady Wrocław–Katowice–Kraków” (s. 270), gdyż 
plany pochodziły jeszcze z okresu wielkiego kryzysu, a budowa prowadzona była przy po-
mocy tysięcy robotników już w latach 1936–1937. Budownictwo mieszkaniowe natomiast 
w praktyce w większości ograniczyło się do planowania na okres powojenny.

Szczególne znaczenie w czasie wojny miała polityka narodowa. Tu Bracht zdecydowa-
nie poparł plany Himmlera zmierzające do wysiedlenia Polaków i ich zastąpienia Niemca-
mi. Na realizatora wysiedleń na Żywiecczyźnie i osiedlania Niemców z Bukowiny wybrał 
cieszącego się zaufaniem SS Fritza Arlta. Sam w niewielkim stopniu uczestniczył w tej 
akcji, jednak ją nadzorował i wyraźnie pokazywał, że jest nią zainteresowany. W sumie 
planował wysiedlenie 1,3 mln „obconarodowych” mieszkańców prowincji (s. 293). Autor 
jednak sprzeciwia się poglądowi, jakoby polityka wobec Polaków była łagodniejsza niż 
w innych wschodnich okręgach Rzeszy. Można tak mówić jedynie w wypadku rodowitych 
Górnoślązaków. O Polakach wypowiadał się rasistowsko i brutalnie, w pełni przyjmując 
pogląd, że jest to „element mniej wartościowy”, niezdolny do pracy twórczej i samodziel-
nego funkcjonowania. Był zdecydowany wysiedlać żydowskich i polskich mieszkańców 
prowincji, jednocześnie oszczędzał rdzennych Górnoślązaków, o których losie miała za-
decydować akcja Volkslisty. Jeszcze wcześniej nakazał przygotowanie list Polaków. Jed-
nak, jak zauważa Autor, w praktyce działał w sposób bardziej pragmatyczny, wynikający 
z potrzeb przemysłu w zakresie siły roboczej. Dopiero w przededniu klęski stalingradzkiej 
zgodził się na lepsze racje żywnościowe dla „wydajnych Polaków”.
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Rodzimych Górnoślązaków traktowano natomiast jako ludność niemieckiego po-
chodzenia, nawet mimo to, że posługiwali się oni gwarą słowiańską. To w ich wypadku 
Bracht, wbrew stanowisku Himmlera, zdecydowanie opowiedział się za pozostawieniem 
III grupy DVL na terenie prowincji, aby wykorzystać ją w interesie gospodarki niemiec-
kiej (s. 308). Dzięki jego staraniom przyjęto, że będzie można nadawać im obywatelstwo 
niemieckie z możliwością odwołania go w ciągu 10 lat. W perspektywie chciał prawnego 
i ekonomicznego zrównania położenia tej grupy z Niemcami. Wyraźnie mniej nowego był 
Węcki w stanie powiedzieć, gdy chodzi o postawę Brachta wobec terroru. Prawda, że nie 
wykorzystywał przysługującego mu prawa łaski. Zagrożenie obozem koncentracyjnym było 
ważnym czynnikiem wpisywania się na Volkslistę. Podsumowując, Autor pisze: „Na Brach-
ta spada ogólna odpowiedzialność za całokształt działalności aparatu represji w prowincji 
górnośląskiej” (s. 337). Był on współwinny śmierci co najmniej kilku tysięcy osób. 

Jednak podobnej, jak w wypadku Górnoślązaków, łagodności nie okazał Bracht 
w stosunku do Żydów. Już przed wojną dał się poznać jako zwolennik poglądu, że należy 
zwalczać „żydostwo” jako „niszczyciela wszelkiego porządku tego świata” (s. 350). Autor 
przyznaje jednak, że gdy chodzi o politykę względem Żydów na Górnym Śląsku, główną 
rolę w wykorzystaniu ich do pracy na rzecz Rzeszy odegrały czynniki SS. Jeśli Bracht 
zabierał w tej kwestii głos, to przede wszystkim w celu lepszego wykorzystania tej siły 
roboczej (s. 369). Brakuje natomiast dokumentów o udziale gauleitera w „uruchamianiu 
mechanizmów zagłady” (s. 377), choć niewątpliwie popierał uwolnienie swojej prowincji 
od Żydów. Zdaniem Węckiego „tym samym Bracht podpisał się pod zbrodnią ludobójstwa, 
której ofiarą padła ludność zarządzanego przez niego obszaru” (s. 384). Warto dodać, że 
Bracht niejednokrotnie był gościem w obozie w Auschwitz i na własne oczy widział mor-
dowanie Żydów w komorach gazowych. 

Ostatni duży rozdział poświęcony jest roli gauleitera jako Komisarza Obrony Rzeszy. 
Tu ważną cezurą był zawał serca, który wiosną 1944 r. na pewien czas wyłączył oficjalnego 
zarządcę Górnego Śląska z procesu decyzyjnego. Potem jednak starał się pokazać swoją 
przydatność, choć w okresie „totalnej mobilizacji” do Wehrmachtu starał się wybronić 
swoich mieszkańców przed powołaniem do wojska, uzasadniając to pilnymi potrzebami 
przemysłu. Intensywnie włączał się w organizację obrony cywilnej. W ostatniej chwili 
przed ofensywą radziecką kazał jednak zmobilizować ponad 100 tys. ludzi do budowy 
umocnień na granicach Śląska, a potem zaangażował się w organizację Volkssturmu. Warto 
dodać, że w przeciwieństwie do innych „wschodnich” gauleiterów (np. Hankego), stosun-
kowo wcześnie wydał rozkaz ewakuacji. Dalsze jego działania przerwał drugi zawał serca 
i zastąpienie go przez Fritza Reckmanna. Bracht został ewakuowany do Kudowy-Zdroju, 
gdzie 9 maja popełnił samobójstwo. Autor, szczegółowo analizując wszystkie możliwe 
ewentualności, wyraźnie stwierdza, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby uznać, 
że były gauleiter uciekł do Ameryki Południowej. Przy jego ówczesnym stanie zdrowia 
byłoby to w zasadzie niemożliwe. W podsumowaniu, choć bardzo często Węcki powołuje 
się na brak konkretnych dokumentów, uznaje on: „Tym samym na Brachta spada ogólna 
odpowiedzialność za wszelkie zbrodnie popełnione przez niemiecki aparat okupacyjny 
w prowincji górnośląskiej” (s. 493). 

Co po lekturze tej monografii można powiedzieć? Otóż, że rzadko spotyka się tak wni-
kliwą analizę wszelkich materiałów i dokumentów, jak w dziele Mirosława Węckiego. 
Podobnie w superlatywach należy się wypowiedzieć o jego ostrożności wnioskowania 
(o wyjątkach pisałem na początku recenzji). Choć można się spierać, czy potrzebnie po-
święcił tyle miejsca „czasom westfalskim” swojego bohatera, zwłaszcza że nie tylko wtedy 
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bardzo wiele rozpisuje się o partii nazistowskiej i systemie państwa III Rzeszy, to jednak 
trudno ocenić całą prezentowaną powyżej biografię inaczej niż pozytywnie. 

Marek Czapliński 
(Wrocław)

Richard Hargreaves, Ostatnia twierdza Hitlera – Breslau 1945, przeł. Tomasz Fie-
dorek, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2014, ss. 544.

Hitler’s Final Fortress – Breslau 1945 Richarda Hargreavesa, brytyjskiego historyka 
i dziennikarza, absolwenta Nottingham Trent University, ukazała się w Wielkiej Brytanii 
w 2011 r., a drugiego wydania doczekała się tam już w 2013 r. Jesienią 2014 r. książka 
wyszła także w Polsce, w bardzo dobrym przekładzie Tomasza Fiedorka, i od razu wywo-
łała duże zainteresowanie u odbiorców. To zainteresowanie nie dziwi, zważywszy, że już 
od wielu lat historia Festung Breslau cieszy się w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu i na 
Dolnym Śląsku, dużą popularnością, co przekłada się na liczne artykuły prasowe i audycje 
radiowe na ten temat. Rośnie też stale liczba publikacji poświęconych temu zagadnieniu 
i ich nakłady. Samych tylko wspomnień ostatnich komendantów Festung Breslau – ge-
nerałów Hansa von Ahlfena i Hermanna Niehoffa – które po raz pierwszy ukazały się po 
polsku w 2008 r., wydano ponad 10 tys. egzemplarzy. To zainteresowanie ukształtowało 
się w efekcie splotu dwóch czynników, jakie pojawiły się po 1989 r. w Polsce – ożywienia 
zainteresowania „nieradziecką” wersją historii II wojny światowej i prawdziwej eksplozji 
poszukiwań pełnej historii Wrocławia i całego Śląska.

Ostatnia twierdza Hitlera – Breslau 1945 R. Hargreavesa nie jest monografią walk 
o Festung Breslau toczonych w 1945 r. Jest to książka, którą raczej zaliczyć trzeba do 
szerokiego nurtu pisarstwa historycznego, w którym historia stanowi tło i pretekst do 
stworzenia pewnej opowieści. I Hargreaves sprawnie taką opowieść napisał. Traktuje 
ona o zagładzie i upadku niemieckiego Breslau i niedoli jego mieszkańców i obrońców. 
Z tego powodu opowieść Hargreavesa jest bardzo zatomizowana. Składa się z setek rela-
cji i świadectw uczestników tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do końca historię 
niemieckiej stolicy Dolnego Śląska. Wydarzenia w większej skali są dla Autora Ostatniej 
twierdzy Hitlera tylko sceną prezentowanego dramatu. I jest to w równej mierze zaleta 
i wada książki brytyjskiego Autora.

Choć książka R. Hargreavesa nie jest stricte pracą naukową, nie znaczy to, że nie ma 
w niej tzw. aparatu naukowego oraz że pisząc ją, nie wykonał pracy, którą zwykle wykonuje 
historyk tworzący monografię. Autor nie ograniczył się bowiem wyłącznie do dostępnej 
mu literatury, lecz sięgnął szerzej do źródeł, dzięki którym mógł nasycić swój tekst nie-
znanymi lub słabo znanymi szczegółami dotyczącymi walk o Festung Breslau. Warto więc 
przyjrzeć się materiałom, z których korzystał Hargreaves, gdyż wiele będą one mówiły na 
temat właściwej treści książki.

Autor Ostatniej twierdzy Hitlera korzystał przy jej pisaniu z dokumentów znajdujących 
się w Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim oraz w The National Archi-
ves w Kew w Londynie. Nie dotarł natomiast do żadnych archiwów rosyjskich i polskich, 
co natychmiast pozycjonuje napisaną w takich okolicznościach pracę jako wyraźnie jed-
nostronną. Próbował wprawdzie Hargreaves zrekompensować to wykorzystaniem doku-
mentów drukowanych, ale i tu brak znajomości języka polskiego i rosyjskiego skazywał 
go nieuchronnie na edycje wyłącznie anglo- i niemieckojęzyczne. Z tych ostatnich grun-
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townie została wykorzystana monumentalna, wielotomowa praca źródłowa Horsta Gleisa 
Breslauer Apokalypse 1945 – Dokumentarchronik vom Todeskampf und Untergang einer 
Deutschen Stadt und Festung am Ende des zweiten Weltkrieg i wiele prac o charakterze 
wspomnieniowym oraz kronikarskim. Są to niestety niemal wyłącznie prace niemieckich 
autorów, a to stanowi więcej niż mankament pracy R. Hargreavesa.

Podobnym problemem jest to, że brytyjski Autor nie wykorzystał prawie wcale prac 
polskich historyków traktujących o Festung Breslau. I nie mam tu na myśli wyłącznie prac 
powstałych w ostatnich latach, choć tych jest przecież niemało. Autor Ostatniej twierdzy 
Hitlera nie dotarł wcale do jedynej dotąd na polskim rynku monografii Upadek Festung 
Breslau napisanej w latach 60. przez Karola Joncę i Alfreda Koniecznego. Nie dotarł też 
do wielu prac Ryszarda Majewskiego, z którego książek zapoznał się tylko z wydaną po 
niemiecku, napisaną wspólnie z Teresą Sozańską Bitwą o Wrocław styczeń–maj 1945 r. 
(wyd. pol.: Ossolineum, Wrocław 1975). Ta nieznajomość polskiej literatury nt. Festung 
Breslau wyraźnie w pracy Brytyjczyka ujawnia się w wielu miejscach.

Jeśli chodzi o konstrukcję książki, to jest ona prosta i czytelna. Poprzedzający głów-
ne rozdziały prolog, w którym opisane jest Święto Sportu Niemieckiego zorganizowane 
w Breslau w 1938 r., miał w zamiarze Autora pokazać stopień uwiedzenia przez Hitlera 
Niemców – w tym wypadku tych z Breslau, którzy swoim wodzem i jego ideologią byli 
wręcz zauroczeni. To ciekawe otwarcie ma pokazywać czytelnikowi, że mieszkańcy miasta, 
zanim wojna dotarła do ich domów, byli nie tylko oddani Führerowi, ale również współ-
odpowiedzialni za dopuszczenie do władzy szaleńca, który podpalił Europę i winien był 
jednej z największych rzezi w dziejach.

Kolejne rozdziały, od pierwszego do ósmego włącznie, opowiadają o tym, jak jesienią 
1944 r. doszło do tego, że wojna zawitała do bram Festung Breslau; jak w obliczu zagro-
żenia formował się garnizon twierdzy, który następnie wchodził do walki, by trzy długie 
miesiące stawiać opór na ulicach ginącego miasta; i wreszcie, jak doszło do kapitulacji 
obrońców i jakie były jej bezpośrednie konsekwencje. Ostatnie dwa rozdziały to historia 
końca niemieckiego Breslau i początku polskiego Wrocławia. Całość dość sprawnie składa 
się na obraz największej tragedii w tysiącletniej historii miasta, może tylko nieco zbyt dłu-
ga, bo sięgająca do 150 strony, jest część, w której niewiele jest o Festung Breslau, a sporo 
o zagadnieniach dość oderwanych od głównego tematu książki. Ale w tej kwestii Autor 
piszący opowieść, a nie monografię, miał prawo do własnej wizji konstrukcji pracy.

Nie brak natomiast w książce Hargreavesa potknięć – mniejszych i większych, które nie 
są, jak się wydaje, efektem jego nonszalancji, lecz raczej skutkiem tego, że jak sam przy-
znaje, choć jest z wykształcenia historykiem, to realizuje się jako pisarz historyczny, a nie 
naukowiec. Bez wątpienia do powstania części błędów przyczyniła się też skomplikowana 
materia militarna, jaką siłą rzeczy musiał zająć się Autor. Mnogość formacji niemieckich 
i sowieckich, ich często improwizowany charakter, taktyczny, operacyjny i strategiczny 
wymiar toczonych walk, chaos panujący w pękającym niemieckim froncie wschodnim 
i wreszcie skala opisywanych działań musiały wpłynąć na nieuniknione błędy. Nie jest ich 
na szczęście nazbyt wiele, choć niektóre są poważne.

Niewątpliwie jednym z takich potknięć jest wskazanie na s. 233–234 cofającego 
się, według Autora w stronę Breslau, przez wieś Lutynia, „pokiereszowanego oddzia-
łu”, określonego jako „resztki 408 Dywizji Piechoty” pod dowództwem gen. mjr. Maxa 
Sachsenheimera. Otóż dywizja o tym numerze, jako 408 Dywizja do Zadań Specjalnych, 
faktycznie sformowana została w Breslau w 1939 r., ale w 1944 r. jako 408 Dywizja Zapa-
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sowa przeniesiona została do Legnicy, a tylko jej nieliczne elementy pozostały w Breslau. 
Dywizja ta nie walczyła w okolicach przyczółka maślickiego i Środy Śląskiej, cofając się 
pod naporem wroga przez Lutynię i Leśnicę na Breslau. W rejonie tym walczyły jedynie 
resztki 17 Dywizji Piechoty dowodzone faktycznie przez gen. Sachsenheimera, zwane 
Kampfgruppe „Sachsenheimer”, i to one, po przełamaniu ich obrony pod Środą Śląską, 
nocą z 13 na 14 lutego próbowały przedostać się na południe, gdzie, jak pisze Hargreaves, 
„udało się przebić około 800 ludzi”. Nie ma więc wątpliwości, że Autor podał mylny nu-
mer jednostki, o której pisał.

Innego rodzaju potknięciem jest nazwanie, np. na s. 241, walczącej w składzie garnizo-
nu Festung Breslau 609 Dywizji do Zadań Specjalnych – 609 Dywizją Piechoty. Pozornie 
różnica jest niewielka, ale dla zajmujących się problematyką militarną, zasadnicza. Otóż 
Dywizja do Zadań Specjalnych, wbrew nazwie sugerującej jej elitarność, była niepełno-
wartościową jednostką, a więc znacznie słabszą od etatowej Dywizji Piechoty.

Wskazane wyżej błędy mają charakter raczej potknięć, czego nie da się już powiedzieć 
o tym, że na s. 242–243 Hargreaves, pisząc o dowódcy sowieckiej 6 Armii – gen. lejtn. 
Władimirze A. Głuzdowskim – stwierdził, że „był uważany za jednego z błyskotliwszych 
młodych umysłów wśród dowódców Armii Czerwonej”, co nie znajduje potwierdzenia 
w żadnych poważnych opracowaniach. Głuzdowskij, abstrahując od tego, że nie był, jak 
sugeruje Autor, „polskiego pochodzenia”, nie był z pewnością dowódcą wybitnym i wska-
zuje na to nie tylko fakt, że nieudolnie szturmował Breslau przez trzy miesiące 1945 r., lecz 
także przebieg jego służby. A był on przed wojną długoletnim oficerem wojsk konwojowych 
OGPU, a w czasie wojny, choć pełnił różne funkcje, nie cieszył się zbytnim uznaniem, skoro 
w 1944 r. dowodził tak słabymi jednostkami, jak 7 Armia Frontu Karelskiego i 6 Armia 
1 Frontu Ukraińskiego. Zwłaszcza ta ostatnia armia, trzykrotnie rozbijana i formowana, 
miała opinię związku słabego i nadającego się raczej do obrony.

Sądząc po przypisie znajdującym się na końcu akapitu na s. 243, Autor swą opinię 
o „talentach” Głuzdowskiego oparł na niemieckojęzycznej wersji książki Bitwa o Wrocław. 
I to jest niestety niepokojące. Praca ta została napisana w 1972 r. i obarczona jest „duchem 
epoki” wyrażającym się w przemożnej dominacji „jedynie słusznej ideologii” zaczerpnię-
tej z kraju „wyzwolicieli Wrocławia”. Wystarczy przytoczyć, że jej autorzy o nieudolnym 
kandydacie na zdobywcę Festung Breslau pisali wówczas, że „w czasie walk we Wrocławiu 
zabłysnął talentem dowódczym dużej miary”. To, że Hargreaves nie umiał krytycznie oce-
nić tej pochwały i sam komplementował Głuzdowskiego, to błąd poważny, bo świadczący 
o jego słabości warsztatowej.

Tę słabość widać zresztą także szczególnie w przypadku ostatnich rozdziałów, traktu-
jących o końcu Breslau i początku Wrocławia. Widać z nich wyraźnie, że Autor znalazł się 
pod przemożnym wpływem źródeł niemieckich, natomiast polskich znalazł niewiele i nie 
umiał, mimo szczerych chęci, prawidłowo ich zinterpretować. Pełno więc w książce Har-
greavesa ubolewań nad niedolą niemieckich breslauerów dotkniętych oblężeniem, gwałtami 
i rabunkami sowieckimi, a następnie pozbawionych przez Polaków swej ukochanej, zruj-
nowanej ojcowizny. I trudno się dziwić brytyjskiemu pisarzowi, że znając język niemiecki 
i opierając się na niemieckich źródłach, nie oparł się tragizmowi ich relacji. Szkoda tylko, 
że nie umiał się oprzeć, choć próbował, gdy powtarzał za nimi, jak to strasznie Niemcy 
ukrzywdzeni zostali po wojnie przez Polaków. Hargreaves wie wprawdzie, że „wojna zosta-
ła rozpętana przez Hitlera”, a powojenne zmiany granic „w największym stopniu dotknęły 
właśnie granic Polski”. A nawet ma świadomość tego, że wysiedlenia Niemców po 1945 r. 
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były tylko konsekwencją tego, że Polaków w Wielkopolsce już w 1939 r. wysiedlali oni, 
dając im „piętnaście minut na spakowanie dobytku”, ale nie umie powstrzymać się przed 
powtarzaniem wyczytanych we wspomnieniach i relacjach breslauerów opowieści o pol-
skich okrucieństwach i bezwzględności. To dla polskich czytelników czyni końcową część 
książki właściwie nie do przyjęcia.

By nie być gołosłownym, warto przytoczyć kilka takich stwierdzeń, szczególnie rażąco 
rozmijających się z prawdą. Np. na s. 424, gdy mowa o objęciu miasta przez namiastkę 
polskiej administracji, Hargreaves wieszczy, że „w wielu wypadkach wrocławscy Niemcy 
mieli być teraz traktowani podobnie jak wcześniej Niemcy traktowali Polaków w czasie 
okupacji”, czym dowodzi, że niestety nie ma zupełnie pojęcia, jak wyglądała pięcioletnia 
niemiecka okupacja w Polsce i jak dalece nie przypominała tej znanej mieszkańcom Eu-
ropy Zachodniej. Nie zna też brytyjski pisarz realiów powojennego Wrocławia, a dokład-
niej, nie zna ich z polskich relacji i opracowań. Powtarza więc za niemieckimi relacjami, 
że za bandytyzm, kradzieże i ogólne bezhołowie odpowiadała polska administracja, która 
przecież, zwłaszcza w pierwszym półroczu rządów, niewiele miała do powiedzenia przy 
wszechwładnej sowieckiej komendanturze miasta. Ale bezkrytycznie posuwa się nawet 
dalej i na s. 431 maluje szczególny obraz polskiej zemsty na pokonanych, gdy pisze: „pod-
czas gdy Niemcy żebrali, kradli lub szukali jedzenia, w polskich sklepach – jak stwierdza-
no w jednym z raportów – było wszystko, czego dusza zapragnie – mięso, masło, boczek, 
jajka, chleb itd.” Gdyby Hargreaves zadał sobie trud poznania polskich relacji i opracowań 
o tamtych czasach, to zamiast pełnych sklepów zobaczyłby być może ludzi, którzy po pię-
ciu latach okupacji podnosili z ruin nieznane sobie miasto, otrzymując często tylko miskę 
zupy dziennie jako wynagrodzenie.

Wreszcie, by nie mnożyć przykładów nieznajomości realiów powojennego Wrocławia, 
przywołam opis ze s. 438–439, na których brytyjski pisarz odmalował obraz strasznych 
warunków powojennego więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Wynika z niego, że znaczna 
część przetrzymywanych tam po 6 V 1945 r. Niemców była ludźmi niewinnymi. Dowo-
dzić tego ma przytoczona, jako jedyna, historia 15-letniego Hubertusa Kindlera skazane-
go niewinnie na śmierć za sabotaż, którą to karę zamieniono mu na 15 lat ciężkich robót. 
I oczywiście nie można twierdzić, że warunki w tym więzieniu były lepsze od opisanych, 
ale warto może przypomnieć fakt, że jednym z pierwszych tam osadzonych, ostatecznie 
straconym 26 I 1946 r. – jako pierwszy więzień po wojnie skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu – był niejaki Ernst Ludwig Dickmann, kreisleiter NSDAP ze Środy Śląskiej, 
odpowiedzialny za wymordowanie w tej miejscowości w styczniu 1945 r. kolumny liczącej 
93 więźniów z obozu w Dyhrenfurthcie.

Przy wskazanych błędach i słabościach, widocznych zwłaszcza w końcowej partii 
książki, trzeba jednak oddać R. Hargreavesowi, że wykonał on przy pisaniu książki ol-
brzymią pracę, tym bardziej imponującą, że przed zabraniem się do niej nie był on nigdy 
we Wrocławiu i poznawał miasto takim, jakie było ono przed ponad 70 laty. Jak na kogoś, 
kto znalazł się w obcym mieście, które tak bardzo zmieniło się w stosunku do tego, które 
konało w 1945 r., Brytyjczyk bardzo łatwo odnalazł się w miejscowej topografii i sprawnie 
wplótł ją w swą narrację. Nie ma więc współczesny czytelnik zupełnie kłopotu z lokalizacją 
opisywanych wydarzeń i ich osadzeniem we współczesnym Wrocławiu. To niewątpliwie, 
oprócz sprawnego języka opowieści i masy wykorzystanych do jej zbudowania szczegó-
łów, główne zalety książki, której Autorowi nie brakło sympatii do powojennych, polskich 
mieszkańców Wrocławia. Brakło mu natomiast szerszego kontaktu z ich relacjami i pol-
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skimi opracowaniami naukowymi, zwłaszcza tymi powstałymi po 1989 r. To największy 
mankament książki, która zapewne zyskałaby dużo lepszą ocenę, gdyby była napisana bez 
ostatnich dwóch rozdziałów.

Tomasz Głowiński
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Jan Ryszard Sielezin, Życie i męczeńska śmierć ks. Józefa Górszczyka (1931–1964), 
Jelenia Góra: Wydawnictwo Poligrafia AD REM, 2014, ss. 128.

Dr hab. Jan Ryszard Sielezin jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się myślą polityczną XIX i XX w., meto-
dologią badań politologiczno-historycznych, stosunkami państwo–Kościół, a w szczegól-
ności opozycją polityczną oraz działalnością służb specjalnych. Jest znanym i cenionym 
w środowisku naukowym badaczem i nauczycielem akademickim, autorem m.in. 130 
artykułów naukowych, 130 popularnonaukowych i 13 książek. Recenzowana publikacja 
jest biografią zamordowanego w 1964 r. w czasie pełnienia funkcji liturgicznych ks. Jó-
zefa Górszczyka. Biografistyka jako dział humanistyki ma bogatą i długą tradycję. Warto 
nadmienić, iż nie jest to pierwsza biografia pióra Autora1. Ten rodzaj pisarstwa wymaga od 
autorów znacznej znajomości warsztatu metodologicznego i naukowego. Należy podkre-
ślić, iż gruntowna wiedza Autora, także i w tej dziedzinie (liczne pozycje bibliograficzne), 
w umiejętny sposób została wykorzystana do poprawnego zrekonstruowania poszczegól-
nych wątków biograficznych recenzowanej książki2 . 

Autor publikacji nie miał łatwego zadania. Przede wszystkim dlatego, iż w literaturze 
naukowej nie ma opracowań wspomnieniowych i biografii dotyczących tej postaci. W opra-
cowaniach natomiast dotyczących Kościoła katolickiego, jakie powstały w okresie PRL-u, 
brakuje jakiejkolwiek wzmianki o zamordowaniu ks. Górszczyka podczas Mszy Świętej. 
Po 1989 r. nieliczni autorzy pisali krótkie artykuły wspomnieniowe i okolicznościowe do-
tyczące jedynie męczeńskiej śmierci duchownego. Morderstwo to, którego motywów nie 
zdołano do końca zgłębić i wyjaśnić w czasie śledztwa i postępowania prokuratorskiego, 
właściwie do dzisiaj pozostało nierozwikłane. W czasach Polski Ludowej doszło w sumie 
do kilkunastu zabójstw skrytobójczych, które miały ewidentne podłoże polityczne. Gwał-
towna śmierć podczas celebracji Mszy Świętej była wydarzeniem bez precedensu w po-
wojennej historii Kościoła katolickiego w PRL-u. Księża w Polsce Ludowej byli w latach 
80. XX w. mordowani przez tzw. nieznanych sprawców. Kapłani ci byli natomiast celem 
działań IV Departamentu MSW, który zajmował się walką z Kościołem katolickim. Casus 
ks. Górszczyka tym bardziej zasługuje na szerszą refleksję, że panowała i w zasadzie panuje 
do dnia dzisiejszego w prasie i literaturze naukowej bezwzględna zmowa milczenia wokół 
tej sprawy. Nic dziwnego, że na tle zbrodni zrodziły się spekulacje zarówno w środowisku, 

1 Zob. Jan Ryszard Sielezin, Ks. prałat Antoni Kamiński (1914–1986): człowiek, duchowny, 
patriota, Jelenia Góra 2011.

2 Oto tylko niektóre pozycje: idem, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnie-
nia metodologiczne, Wrocław 2010. Zob. Janusz Stefaniak (rec.), Jan Ryszard Sielezin, „Badania 
źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne”, „Wrocławskie Studia Politolo-
giczne”, 2013, 14, s. 199–202. Zob. też Jan Ryszard Sielezin, Dokumenty organów bezpieczeństwa 
PRL – aspekt źródłoznawczy i metodologiczny, „Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy 
Radiotechników Radar”, 2008, 10.
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gdzie się ona zdarzyła, jak i w publicystyce. Jednakże w ostatnich latach jest dostrzegalny 
swego rodzaju renesans zainteresowania tą postacią, zwłaszcza kulisami tragicznej śmierci. 
Na kanwie tych zainteresowań powstała też recenzowana książka.

Napisanie biografii wymagało zebrania znacznie rozproszonych materiałów źródłowych 
i rękopiśmienniczych o ks. Górszczyku. Autor przeprowadził kwerendę przede wszystkim 
w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Jeleniej Górze. W pracy wykorzystał także prasę lokalną ukazującą się na 
Dolnym Śląsku oraz w Beskidzie Wyspowym. Ważnym uzupełnieniem są źródła biblio-
graficzne, które pozwoliły osadzić biografię kapłana w szerszym kontekście historycznym 
i sytuacyjnym. Znaczącą pomoc w opracowaniu biografii okazał ks. Adam Gul z Pisarzo-
wej, który udostępnił cenne źródła i ikonografię. Autor, mimo trudności obiektywnych, 
wykazał wielką staranność, solidność i dociekliwość poznawczą, starając się niczego nie 
uronić w doborze i bibliografii, i archiwaliów. Praca ma układ chronologiczny i składa się 
ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, streszczenia (w języku angielskim), biblio-
grafii i indeksu nazwisk. Na uwagę zasługuje znacząca, jak na możliwości obiektywne, 
bibliografia, która obejmuje w sumie 117 pozycji. Uzupełnieniem biografii jest wartościowy 
aneks źródłowy zawierający wspomnienia i refleksje o ks. Górszczyku osób z nim związa-
nych, w którym uwypuklono niezwykłą osobowość zmarłego i znaczenie jego męczeńskiej 
śmierci (s. 115–128).

Rozdział I jest poświęcony środowisku geograficznemu i krótkiej historii Pisarzowej, 
najbliższej rodzinie księdza, jego dzieciństwu i edukacji elementarnej. Już sam podtytuł 
pracy zasługuje na uwagę. Zamieszczone mapki i materiały ikonograficzne osadzają biogra-
fię w szerszym kontekście dziejowym. Wciągająca i płynna narracja Autora czyni książkę 
przystępną i lekką w czytaniu. W konsekwencji cytowane wątki biograficzne, zaczerpnięte 
z dostępnych źródeł, skłaniają czytelnika do szerszej refleksji i zadumy. W rozdziale II 
omówiono okres nowicjatu, studiów seminaryjnych oraz studia na Wydziale Teologicznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To tam właśnie w latach 1957–1959 studiował ks. 
Górszczyk. Wydaje się jednak, że warto byłoby zgłębić ten lubelski okres studiów kapłana. 
Zwłaszcza dotyczy to materiałów po byłej SB znajdujących się w oddziale lubelskim IPN. 
KUL był wówczas postrzegany przez SB „jako reakcyjny ośrodek antykomunistyczny”. 
Skromne materiały zebrane przez Autora w archiwum KUL-u (s. 42) nie pozwalają na 
bliższe poznanie niejasnych motywów skreślenia Górszczyka z listy studentów w 1959 r. 
Autor dociekał przyczyn relegowania go z uczelni, nie wykluczając podłoża politycznego 
(s. 44). Zdaniem recenzującego ogromny wpływ na kształcenie i wychowanie studentów 
miała wówczas młoda kadra naukowo-dydaktyczna KUL-u. Tymczasem SB w Lublinie 
już na początku lat 50. XX w. przystąpiła do niszczenia i represjonowania uczelni. Z kolei 
na początku lat 60. istotny wpływ na atmosferę i kondycję tej uczelni miało jej opodat-
kowanie. Poza tym nie bez znaczenia były rosnące z czasem represje i szykany wobec 
„niepokornych” i „wrogich” profesorów. Warto byłoby bliżej zgłębić i te wątki biografii 
kapłana3. W rozdziale III, najobszerniejszym, przedstawiono różne okresy pracy dusz-

3 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (dalej: AIPN Lub), Sprawozdanie deka-
nalne za 1948, sygn. 059/7, Rozpracowanie operacyjne obiektu KUL pod szyfrem „Mafia”, k. 144. 
Zob. AIPN Lub, Plan miesięczny ramowy przedsięwzięć operacyjnych po linii KUL za 1 II 1951, 
k. 135, sygn. 080/3. (Oto niektóre tylko szyfrogramy tajnych współpracowników znajdujących się 
zarówno wśród kadry naukowej, jak i studentów: „Jan”, „Roca”, „Grom”, „Ponury”, „Władysław”, 
„Paszkowski”, „Hektor”, „Bil”, „Feliks” i „Adam”). Zob. też: AIPN Lub, Tajni współpracownicy na 
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pasterskiej kapłana w latach 1962–1964, m.in. w Krakowie, Hebdowej i w kilku innych 
parafiach Kotliny Jeleniogórskiej. Autor w sposób dociekliwy wskazuje na złożoną osobo-
wość kapłana, jego rozterki duchowe i emocjonalne. Podkreśla duże zdolności teologiczne 
i lingwistyczne, jakie wykazywał podczas edukacji i pracy kapłańskiej. Rekonstruuje też 
w miarę szczegółowo przebieg morderstwa 10 I 1964 r. Koncentruje zwłaszcza uwagę na 
kulisach i niejasnych kontekstach prowadzonego śledztwa. W okresie swojej pracy dusz-
pasterskiej w Cieplicach w 1984 r. kapłan ten był w rozpracowaniu operacyjnym. Zareje-
strowany jako figurant, stał się przedmiotem zainteresowania wrocławskiej SB. Nie był 
natomiast współpracownikiem SB, co stanowczo podkreśla Autor książki. Jednakże jego 
teczka osobowa została zniszczona w 1984 r. (s. 58). Niewykluczone też, iż niektórzy du-
chowni czy świeccy mogli donosić na kapłana. Okoliczność ta skłania do smutnej refleksji. 
Brak porównywalnych źródeł i dowolność interpretacyjna prowadzą w konsekwencji do 
powstania tekstów publicystycznych jednostronnie opisujących męczeńską śmierć kapła-
na. Autor dywaguje na temat motywów zabójstwa, nie wykluczając podłoża politycznego 
(s. 95). Kluczowe źródła zdeponowane obecnie w IPN są niedostępne lub zostały częściowo 
wybrakowane już w latach 70., a większość z nich przez Wydział IV MSW w latach 80. 
XX w. Dokumenty, które są dostępne dla badaczy, nie wnoszą zbyt wiele i nie pozwalają 
rozstrzygnąć podstawowych kwestii badawczych. Należy zaznaczyć, iż nie brakuje i dzisiaj 
sceptyków kwestionujących wiarygodność peerelowskiego „dziedzictwa” archiwalnego 
(IPN). Zdaniem recenzującego, a zapewne nie tylko jego, badanie tych zasobów wydaje się 
konieczne, niezależnie od moralno-etycznych implikacji. Polityczne i ideologiczne inge-
rencje w obszar badań naukowych, do jakich dochodzi także dzisiaj, nie służą naukowemu 
poznaniu i obiektywnej prawdzie. Autor książki pisze, że „wokół zbrodni Maciejowskiej 
zapanowała od połowy lat 60. XX w. zmowa milczenia. Władze nie bardzo wiedziały, jak 
potraktować tragiczną śmierć młodego kapłana. Również w opracowaniach historyków, 
a nawet słownikach biograficznych wydanych w Polsce Ludowej po 1989 r., mimo upadku 
komunizmu i zniesienia instytucji cenzury, brak jest wzmianki na ten temat. Postać Józefa 
Górszczyka i jego męczeńska śmierć zostały jakby zupełnie wymazane ze świadomości 
społecznej. Nie były też obecne w historiografii i ikonografii, jakkolwiek duchowieństwo 
i wierni starali się szerzyć kult ojca Górszczyka w różnych miejscowościach na terenie 
Polski, ale stale narażeni byli na represje ze strony SB i MO” (s. 91). Dobrze, że Autor 
o tych bolesnych i trudnych epizodach przypomina. Należy dodać, że nie są to zjawiska 
marginalne bądź tendencje budujące, także w aspekcie omawianych w biografii proble-
mów. Casus zabójstwa przez Jana Sorokę był poważnym problemem dla lokalnych władz, 

KUL w latach 1972–1973 („Marcin”, „Zbyszek”, „Julian”, „Hubert”, „Zdzisław”, „Irek”, „Alfred”, 
„Krzysztof”, „Julian”, „Paweł”, „Karol”, „Jacek”), sygn. 080/4, k. 142. Zob. AIPN Lub, Protokół 
kampanii Kontroli Prasy, Wydział IV WUSW w Lublinie w latach 1984–1989, k. 23–26, sygn. 0188/2. 
W tym czasie, pod koniec lat 80., w szczytowym okresie inwigilacji KUL-u przez SB na uczelni miało 
być 50 agentów i 39 tajnych współpracowników, w tym 11 samodzielnych pracowników naukowych 
i 44 innych pracowników, cztery osoby w senacie uczelni (na ponad 500 zatrudnionych) i dziewięciu 
studentów (na ogólną liczbę 4500). (Oto szyfrogramy niektórych tajnych współpracowników: „Hen-
ryk”, „Wacław”, „Styka”, „Zawadzki”, „Hiszpan”, „Walerian”, „Stanisław”, „Kazimierz”, „Maria”, 
„Docent”). Zob. i por. Grażyna Karolewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dzieje, 
[w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. Grzegorz Kramarek, Euge-
niusz Ziemann, Lublin 2008, s. 9–39; eadem, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w okresie międzywojennym, cz. 2: Biogramy, Lublin 1994, s. 55–56.
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a zapewne nie tylko. W toku śledztwa, jak konstatuje Autor, nie wyjaśniono przecież wielu 
hipotetycznych wątków. Paradoksalnie stwierdzono u zabójcy „schizofrenię urojeniową”. 
Według Autora istnieją poważne wątpliwości, czy zabójcę prawidłowo zdiagnozowano 
(s. 93). Nie przeprowadzono żadnych badań laboratoryjnych, skoncentrowano się jedynie 
na czynnikach psychologicznych i środowiskowych (s. 94). Jak dywaguje Autor, w kra-
jach „bloku wschodniego” psychiatria była skutecznym narzędziem do walki z opozycją, 
a orzeczenia psychiatrów pozwalały m.in. chronić przestępców przed postawieniem ich 
przed sądem (s. 94). Czy tak było również w omawianym przypadku? Zdaniem Autora nie 
można wykluczyć także tej tezy. Jednakże jest mało prawdopodobne, aby dzisiaj, po tylu 
latach, udało się powyższe hipotezy czy wątpliwości wyjaśnić i obiektywnie zbadać. Za-
sygnalizowany problem bulwersuje tym bardziej, że zabójca kapłana nie poniósł w istocie 
żadnej kary, co dodatkowo potwierdzać może trafność konkluzji i tez Autora.

Casus ks. Górszczyka, jak twierdzi Autor w zakończeniu biografii, ma głębszy wymiar 
religijny, społeczny, a nawet polityczny. Zgodzić się należy z konkluzją Autora, iż od lat 
w świecie i w Polsce prowadzona jest w różny sposób walka z Kościołem katolickim. W tym 
kontekście męczeńska śmierć ks. Górszczyka i jego ofiara złożona na ołtarzu (he roizm cnót) 
zasługują, aby w niedalekiej przyszłości wynieść go na ołtarze. Będzie to zależało m.in. 
od postawy wiernych i ich zaangażowania w odczytywanie jego świętości, a zwłaszcza od 
aprobaty i zezwolenia władz kościelnych na publiczne szerzenie jego kultu. Recenzowana 
książka także w jakimś stopniu wychodzi naprzeciw powyższym tendencjom.

Mimo wielkiej staranności i szczegółowości opracowania w tekście znajdują się nielicz-
ne dostrzeżone niedomówienia i drobne potknięcia. Oto niektóre zauważone: jest „przybili” 
– winno być: „przybyli” (s. 50); jest „ponowienie” – winno być: „ponownie” (s. 75); jest 
„Iwona Doja” – winno być: „Iwona Dojka” (s. 32, 57, 110).

Janusz Stefaniak
(Świdnik)

Dorota Wolniczek, Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa kulturowego mia-
sta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984–2004, 
Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, ss. 241.

Dorota Wolniczek ukończyła dwa fakultety na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskie-
go – Prawa i Administracji oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych (kierunek historia, 
specjalność dokumentalistyka konserwatorska). Jest zatem znakomicie zawodowo przy-
gotowana do podjęcia tematyki w istocie interdyscyplinarnej, sięgającej do historii, w tym 
do historii architektury. Recenzowana książka stanowi pokłosie dysertacji doktorskiej na-
pisanej pod kierownictwem naukowym znakomitej znawczyni historii najnowszej, także 
wrocławskiej, Elżbiety Kaszuby. 

W efekcie na początku lata 2012 r. na rynek czytelniczy trafiła dobrze przemyślana 
publikacja naukowa, wyposażona we w pełni profesjonalny warsztat (z wykorzystaniem 
archiwaliów i licznych opracowań), a przy tym przystępna w lekturze. Na dodatek zaopa-
trzona w liczne ilustracje (dobrze podpisane!), mapki, wykresy itp. A także w wyczerpujący 
indeks osobowy. We wstępie jasno zostały określone i uzasadnione cezury książki, której 
„akcja” rozpoczyna się w połowie lat 80. XX w., gdy we Wrocławiu następował wielki 
wzrost zainteresowania wizerunkiem Starego Miasta. Datę końcową stanowi rok 2004, 
gdy skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej przestał obowiązywać powstały jesz-
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cze w czasach komunistycznych Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Wrocławia. 

Elementy składowe narracji także zostały klarownie określone. Wykorzystując li-
teraturę przedmiotu narastającą przez półwiecze (ale także najnowsze wydawnictwa), 
Autorka w rozdziale I przypomniała odbudowę (a właściwie intensywne zabezpieczanie 
resztek zachowanej substancji po tragedii „Festung Breslau”) miasta w latach 1945–1948. 
Trzy pionierskie lata zamknęły we Wrocławiu, zwanym wtedy powszechnie stolicą Ziem 
Odzyskanych, wielkie imprezy: Wystawa Ziem Odzyskanych i Światowy Kongres Inte-
lektualistów w Obronie Pokoju. Po trzech trudnych latach polskiego władania morzem 
ruin, ale i zarazem po okresie entuzjazmu wrastania w nowy świat i konieczności zabez-
pieczenia minimum egzystencji dla polskich mieszkańców nastąpił – dokładnie zbadany 
i opisany przez wrocławskiego badacza Jakuba Tyszkiewicza – kilkuletni czas rozbiórek 
i wywożenia cegieł, przede wszystkich do odbudowywanej Warszawy. Niestety, rozbierano 
również obiekty nadające się do odbudowy. Substancja miejska została zatem kolejny raz 
wydatnie uszczuplona. Te sprawy, a także wydarzenia z następnych kilku dekad wypełniły 
II rozdział książki. Jestem absolutnie daleki od osądu, iż lata po II wojnie światowej, aż 
do zmierzchu i upadku komunizmu, były latami ex definitione straconymi. D. Wolniczek 
dowodnie przypomniała, jak po epoce rozbiórek (ale i – w tym samym czasie – odbudowy 
bardzo zniszczonego działaniami wojennymi Ostrowa Tumskiego) od połowy lat 50. XX 
w. ponownie ruszyła odbudowa miasta. Na miarę ówczesnych możliwości (wszak nie byli-
śmy Szwajcarią ani arabskim szejkanatem) rekonstruowano zabytki. Jednocześnie, zgodnie 
z założeniami ówczesnych władz, stopniowo odchodzono w prozie życia od pierwotnych 
funkcji Starego Miasta. Zarówno te wydarzenia, jak i przekształcenia organizacyjne przed-
siębiorstw odbudowujących Wrocław wypełniły dużą część wspomnianego rozdziału II. 
Jednocześnie uwadze Autorki nie umknęło stopniowe uzupełnianie historycznej zabudowy 
zupełnie nowymi obiektami. Często – co widać do dzisiaj – absolutnie niepasującymi do 
wyglądu i atmosfery starego centrum. Aczkolwiek, co powtórzę, łatwo obecnie krytycznie 
oceniać tamte czasy i decyzje, chociaż „to nie było takie proste…”. Konsekwencje, także 
wizualne, powojennych dekad będą miejskich decydentów przyprawiać o ból głowy pew-
nie przez ładnych parę lat.

Kolejne trzy rozdziały książki stanowią treść zasadniczą publikacji. Rozdział III po-
święcony jest wydarzeniom z ostatnich lat chylącego się ku upadkowi tzw. realnego socja-
lizmu (1984–1989). Pamiętam dobrze, jak od Wrocławia właśnie rozpoczęło się stawianie 
tzw. plomb, wypełniających wojenne (i powojenne) wyrwy w zwartej, starej zabudowie. 
Kolejnymi wypełnieniami „ubytków” emocjonowało się wielu mieszkańców miasta. Tym 
bardziej że architekci dysponowali coraz większą swobodą w kształtowaniu w ten sposób 
ogólnego wizerunku obszarów starszej zabudowy. Podkreślę, iż na ogół twórcy plomb 
starali się dostosować ich wygląd do najbliższego architektonicznego sąsiedztwa. To 
właśnie wówczas, mniej więcej od połowy lat 80. XX w., narastało społeczne zaintereso-
wanie wyglądem miasta – jako zbiorowiska wielkiej liczby obiektów architektonicznych, 
a także jako najbliższego sąsiedztwa, które mieszkaniec – nolens volens – miał na co 
dzień przed oczami. Słabnący ideologiczny gorset władz politycznych zaczął wyzwalać 
ze wzrastającym natężeniem społeczną inicjatywę. Mieszkańcy Wrocławia chcieli kształ-
tować wizerunek miasta, tak by czuli się w nim dobrze. Sprawy te, inicjatywy i struktury 
zostały w rozdziale III przez D. Wolniczek szczegółowo (jak na zasobność niezbyt dużego 
wydawnictwa) opisane. 
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Ostatnie dwa rozdziały zostały poświęcone czasom, które nadeszły po ewolucyjnym 
upadku realnego socjalizmu. W rozdziale IV Autorka skupiła się na przełomowych, na 
pograniczu epok, latach 1989–1991, gdy wracała gospodarka rynkowa i gdy (od 1990 r.) 
rozpoczął funkcjonowanie autentycznie demokratyczny samorząd miejski. Wyzwolona 
energia społeczna przekształcała się wówczas (a proces ten nie został wszak jeszcze zakoń-
czony) we wzmacniającą się tożsamość lokalną. Jej elementem było – także ewolucyjne 
– zmienianie stosunku mieszkańców miasta do pozostałości niemieckiej historii Wrocła-
wia. W efekcie coraz większe poparcie uzyskiwała idea przekształcenia Starego Miasta 
w wizytówkę miasta, którego włodarze nie kryli intencji przywrócenia mu prawdziwie 
metropolitalnej roli. 

W V, ostatnim rozdziale Autorka opisała wydarzenia pierwszych lat już nieco „dojrza-
łej” demokracji i krzepnącego samorządu miejskiego. Gdy dzięki wysiłkom ówczesnego 
prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego gruntownie wyremontowano nawierzchnię (ale 
i instalacje podziemne) wrocławskiego rynku. I gdy wrocławianie upomnieli się (z różnym 
skutkiem) o dziesiątki tysięcy zabytkowych obiektów (przedmiotów) wywiezionych – jako 
faktyczne łupy wojenne – po wojnie do śródpolskiej „centrali”. W 1997 r. w mieście z grun-
townie odnowionym rynkiem odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
z udziałem papieża Polaka Jana Pawła II, niestety zaraz potem nadeszła powódź tysiąclecia. 
Wówczas to znowuż wyzwoliła się ogromna energia społeczna mieszkańców. Jej wielkim 
symbolem jest uratowanie Starego Miasta przed niszczącym potopem przez ochotników, 
którzy z autentycznym narażeniem życia udrażniali cieki wodne na Wyspie Piaskowej. 

Ostatni fragment tego rozdziału wypełniają przytoczone przez D. Wolniczek wizje przy-
szłości. Co mogłoby być, ale niekoniecznie… Przyszłość jest dla nas nieodkryta. Wiadomo 
natomiast, co już udało się osiągnąć. Dlatego jak najbardziej zasadne są ostatnie zdania 
w książce: „Miasto odzyskało należne mu miejsce w regionie, w kraju oraz na arenie mię-
dzynarodowej – zaczęło pełnić rolę poważnego i atrakcyjnego partnera. Po latach zanie-
dbań Wrocław znów zachwyca i jak magnes przyciąga do siebie turystów, biznesmenów, 
artystów i ludzi, którzy pragną związać z nim swoją przyszłość” (s. 219).

Niewątpliwie książka D. Wolniczek była potrzebna i bez wątpienia wypełnia ona 
– mówiąc profesjonalnie – „lukę badawczą”. Osobiście bardzo zachęcam do jej lektury 
wszystkich czytelników zainteresowanych najnowszą historią Wrocławia.

Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

„Górnik Polski. Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”, Wy-
dawnictwo Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, red. nacz. Jan Jurkiewicz, nr 1, 
2007, ss. 174; nr 2, 2008, ss. 226; nr 3, 2009, ss. 296; nr 4, 2010, ss. 378; nr 5, 2011, ss. 
336; nr 6, 2012, ss. 366.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (dalej: MGW) to zasłużona placówka mu-
zealna, powstała w 1981 r., zajmująca się gromadzeniem muzealiów technicznych repre-
zentujących poszczególne działy górnictwa: urabianie, odwadnianie, wentylację, transport, 
oświetlenie, miernictwo, łączność, od prostych narzędzi i mechanizmów po skomplikowane 
urządzenia poruszane silnikami parowymi i elektrycznymi. Muzeum posiada również bo-
gate zbiory archiwaliów, a także zbiory geologiczne.
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W 2007 r. MGW rozpoczęło wydawanie zeszytów naukowych pt. „Górnik Polski”. 
Tematyka publikowanych na ich łamach artykułów jest bardzo zróżnicowana, od zagad-
nień technicznych przez społeczno-ekonomiczne do kulturalnych. Artykuły pogrupowane 
są w pięciu podstawowych działach: Praca – Przemysł – Technika, Kultura i Tradycje, 
Historia – Społeczeństwo – Gospodarka, Muzealia i Zabytki oraz Dokumenty – Relacje 
– Materiały. Sporadycznie pojawiają się też inne działy, jak np. Ludzie Górnictwa. Od nu-
meru 4 z 2010 r. artykuły są opatrywane streszczeniami angielskimi i niemieckimi. Tytuł 
czasopisma nawiązuje do ukazującego się w latach 80. XX w. w tzw. drugim obiegu pisma 
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarność”, również graficzna wi-
nietka czasopisma pochodzi z tamtego okresu. W poniższym omówieniu podano informacje 
dotyczące jedynie wybranych artykułów, gdyż prezentacja wszystkich jest niemożliwa ze 
względu na objętość tekstu.

Numer 1 zawiera osiem artykułów. Połowę objętości tego zeszytu zajmują dwa artykuły 
dotyczące zagadnień technicznych. Pierwszy z nich, autorstwa Adama Frużyńskiego, opi-
suje Zabrze jako centrum górnośląskiego przemysłu koksowniczego. Szczegółowo opisane 
są zarówno dzieje zabrskich koksowni, jak również zagadnienia techniczne produkcji. Ar-
tykuł jest ilustrowany oryginalnymi rysunkami urządzeń koksowniczych, a wiele podanych 
informacji cytowanych jest za źródłami z archiwum MGW oraz Archiwum Państwowym 
(dalej: AP) w Katowicach. Drugi artykuł, autorstwa Eufrozyny Piątek, dotyczy udziału 
górnictwa w zaopatrzeniu w wodę miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do 1945 r. 
Niedostatek wody na tym terenie jest spowodowany rozwijającą się gwałtownie w XIX w. 
eksploatacją podziemnych złóż węgla i rud. By zmniejszyć jej skutki, budowano liczne głę-
binowe ujęcia wody, niektóre z nich lokowano w wyrobiskach kopalnianych. Również ten 
artykuł oparty jest nie tylko na wcześniejszych opracowaniach, ale także na dokumentach 
źródłowych z Archiwum Państwowego (dalej: AP) w Katowicach. W artykule zamiesz-
czono też cenny materiał ilustracyjny w postaci fotografii i rysunków technicznych z XIX 
i początku XX w. W zeszycie zamieszczono także sześć artykułów o mniejszej objętości, 
niekiedy o bardzo ciekawej tematyce, np. Kornelii Dygacz Biedaszyby w publicystyce, 
literaturze i sztuce czy Jarosława Listosza Święta Barbara na sztandarach.

W numerze 2 znalazło się 11 artykułów, a najobszerniejszy z nich to druga część ar-
tykułu Adama Frużyńskiego o zabrskim koksownictwie. Dwa kolejne artykuły związane 
z historią techniki to Eufrozyny Piątek Rozwój metod wiercenia otworów strzałowych 
w śląskich kopalniach węgla oraz Stefana Gierlotki Maszyny wyciągowe i ich rozwój od 
XVI wieku. W zeszycie znajdziemy też ciekawy artykuł Jacka Okonia Na każdym węgla 
listku. O twórczości poetyckiej Józefa Krupińskiego (1930–1998), ponadto artykuł Damiana 
Halmera Płaskowyż Głubczycki na mapach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 
przynoszący wiele informacji źródłowych, niestety niemal pozbawiony ilustracji. Bogato 
ilustrowany jest natomiast artykuł Tadeusza Lostera Drewniany kołowrót pochylniowy 
z kopalni „Ferdynand”. Opisano w nim urządzenie z XIX w., odkryte przypadkowo kil-
kanaście lat temu podczas eksploatacji węgla w kopalni „Katowice”, które po konserwacji 
znalazło się w ekspozycji MGW. Opartą na materiałach źródłowych biografię Stanisława 
Hermana, twórcy polskich aparatów tlenowych, przedstawił Zenon Szmitke. Również i tu 
znalazło się wiele archiwalnych ilustracji.

Numer 3, o wyraźnie większej od poprzednich objętości, liczy 16 artykułów. Jednym 
z ważniejszych jest Katastrofa górnicza na szybie Carnall autorstwa Jana Woźniaka. Przy-
pomina on nieco już zapomnianą katastrofę z 1961 r., kiedy wskutek zerwania liny wycią-
gowej zginęło 14 górników, było również wielu rannych. Omówiono szczegółowo przebieg 
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zdarzeń oraz przyczyny katastrofy, zamieszczono także liczne zdjęcia i rysunki technicz-
ne. Ciekawe źródła, jakimi są kalendarze górnicze, omawia Kornelia Dygacz w artykule 
Przeglądając kartki z kalendarzy. Bardzo obszerny jest artykuł Jana Jurkiewicza Oszukali 
was w piątek czy niedzielę. Protesty załóg górniczych województwa katowickiego w lecie 
1988 r., oparty przede wszystkim na materiałach z archiwum IPN oraz ówczesnej prasie 
lokalnej. Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX wieku to artykuł 
Adama Frużyńskiego, w którym porównano zapowiedzi władz w sprawie zreformowania 
polskiego górnictwa węglowego z rzeczywistymi działaniami. Podstawą do analizy są 
ustawy i inne akty prawne wydane w tym okresie.

W numerze 4 zamieszczono, podobnie jak w poprzednim, 16 artykułów. Znalazła się 
w nim trzecia część artykułu Adama Frużyńskiego o zabrskim koksownictwie. Znajdzie-
my też bogato ilustrowany archiwalnymi rysunkami artykuł Eufrozyny Piątek Systemy 
wybierania i urabiania skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym w II poł. XVIII wieku. 
Jacek Okoń w artykule Górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego 
przypomina zapomnianą dziś twórczość tego związanego ze Śląskiem poety. Obraz ziemi 
naszej, czyli o „fedrowaniu śląskiego krajobrazu” to artykuł Jadwigi Pawlas-Kos o pejzażu 
industrialnym w twórczości lokalnego środowiska plastycznego w XX w. Artykuł został 
zilustrowany reprodukcjami wybranych dzieł, niestety nie w kolorze. W numerze zamiesz-
czono też obszerny i bogato udokumentowany źródłami z archiwum IPN artykuł Jana 
Jurkiewicza „Wy róbcie swoje, a my swoje”. Załogi górnicze województwa katowickiego 
w drodze do pluralizmu związkowego (wrzesień 1988 – kwiecień 1989). Plany i rysunki 
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, pochodzące z niemieckiego Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu, a znajdujące się w MGW, omówił Adam Frużyński, dołączając 
do artykułu liczne reprodukcje. Jan Woźniak w artykule Gierczyński kunszt wodny opisuje 
jeden z najciekawszych zabytków w ekspozycji stałej MGW – jedyne zachowane tego 
rodzaju drewniane urządzenie od wypompowywania wody z kopalni. Uzupełnieniem są 
niezwykle ciekawe ilustracje.

Numer 5, z 2011 r., wydany w 20. rocznicę tragedii w kopalni Wujek, w znacznej części 
poświęcony został temu wydarzeniu. Zamieszczono fragment uzasadnienia wyroku Sądu 
Okręgowego w Katowicach z 31 V 2007 r. oraz relację córki jednej z ofiar tych wydarzeń. 
Znajdziemy także trzy artykuły dotyczące wydarzeń w kopalni Wujek: Jana Jurkiewicza 
„Ciągnąć polski wózek”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1981 r. w okresie 
narastającego konfliktu władza – „Solidarność”, Zenona Szmitke Godne życie Janka Sta-
wisińskiego i jego matki Janiny oraz Jacka Okonia Internowani z Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego wobec tragedii w kopalni „Wujek”. Inną tematyką zajął się Jan Woźniak w artykule 
Znaczenie szybu Wilhelmina i jego wentylatorów dla kopalni „Królowa Luiza”. Bogato 
ilustrowany archiwalnymi rysunkami, dotyczący nieco zapomnianych problemów artykuł 
zyskuje na aktualności, gdy uświadomimy sobie, że wkrótce po jego napisaniu kolejny 
fragment kopalni „Królowa Luiza” został przeznaczony do udostępnienia dla turystów. 
Numer zamyka kalendarium 30-lecia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zesta-
wione przez Adama Frużyńskiego.

Ostatni z nadesłanych zeszytów, numer 6, zawiera 14 artykułów, jak zwykle o zróżni-
cowanej tematyce. Bardzo obszerny, z licznymi ilustracjami, jest artykuł Jana Woźniaka 
Historia Szybu Carnall na tle dziejów Pola Zachód kopalni węgla „Królowa Luiza” w Za-
brzu. Jest to kontynuacja tematyki poruszanej przez tego autora w poprzednim numerze. 
Z kolei Adam Frużyński w bogato ilustrowanym artykule Rozwój konstrukcji wież szybo-
wych w górnośląskich kopalniach omawia dzieje tych tak bardzo typowych dla krajobrazu 
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śląskiego konstrukcji. Rola stanowych modlitewników górniczych wydawanych w latach 
1840–1879 na Górnym Śląsku w rozumieniu kultu Świętej Barbary Szafarki Eucharystii 
autorstwa Beaty Piechy-von Schagen zawiera omówienie zapomnianych dziś, a niegdyś 
bardzo ważnych dla śląskich rodzin wydawnictw. Kolejny artykuł Jana Jurkiewicza, „Da-
wać węgiel i zarabiać”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1982 roku wobec 
rzeczywistości stanu wojennego, przybliża specyfikę pierwszych miesięcy stanu wojennego 
w regionie górnośląskim. Zenon Szmitke w artykule Znaczenie przemysłu węglowego dla 
podziału obszaru plebiscytowego Górnego Śląska przypomina wpływ rozmieszczenia pól 
górniczych na podział terenów przemysłowych Górnego Śląska między Polskę i Niemcy. 
Drugi w tym numerze artykuł Adama Frużyńskiego to publikacja źródłowych materiałów 
na temat kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich Górach, zwłaszcza planów 
i rysunków pochodzących z niemieckiego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Wiosną 2015 r., już po napisaniu tej recenzji, ukazał się numer 7 czasopisma, datowany 
najprawdopodobniej na rok 2013. Wskazuje to na bardzo duże opóźnienie w wydawaniu 
czasopisma, co wprawdzie nie wpływa na jego zawartość merytoryczną, ale może zniechę-
cać autorów spoza MGW do przesyłania do „Górnika Polskiego” ważnych artykułów.

Niemiłym zgrzytem jest pojawienie się w numerach 4, 5 i 6 artykułów Stefana Gier-
lotki, które są autoplagiatami – powtarzają się obszerne fragmenty tekstu, a także cały 
materiał ilustracyjny opublikowane w innym wydawnictwie – nie ma w tym jednak winy 
żadnej z redakcji. Autor najprawdopodobniej w tym samym czasie przesłał je zarówno do 
„Górnika Polskiego”, jak i do cyklicznego wydawnictwa Instytutu Górnictwa Politechni-
ki Wrocławskiej pt. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury (gdzie 
zostały opublikowane w tomach 3, 4 i 5), nie informując o tym redaktorów.

Wyraźnym mankamentem jest nie najlepsza i do tego zróżnicowana szata graficzna 
kolejnych zeszytów „Górnika Polskiego”. Wynika to prawdopodobnie z zatrudniania do 
składu różnych firm, jednak nie ma powodów, dla których nie można wykonawcom posta-
wić odpowiednio wysokich wymagań. Wbrew powszechnie przyjętym zasadom typografii 
tekst główny jest zazwyczaj złożony innym krojem pisma (arial) niż tekst przypisów (ti-
mes), ponadto w poszczególnych zeszytach krój i wielkość pisma oraz interlinii znacznie 
się różnią. W zeszycie 4 niemal całkowicie zrezygnowano z marginesów górnego i dol-
nego, co pogorszyło i tak już nie najlepszą czytelność. Jakość druku ilustracji, zwłaszcza 
w pierwszych numerach, jest bardzo niska.

Poważnym błędem redakcji czasopisma jest rezygnacja z rozpropagowania go w Inter-
necie (jak głosi powiedzenie, „jeśli czegoś nie ma w Google’u, to znaczy, że nie istnieje”). 
Czasopismo nie tylko nie ma strony internetowej, ale nie ma też o nim informacji na stro-
nach Muzeum Górnictwa Węglowego.

Podsumowując, pomimo pewnych mankamentów, „Górnik Polski” jest pożytecznym 
wydawnictwem, a zamieszczane w nim artykuły zainteresują osoby zajmujące się zarówno 
dziejami Śląska, jak i historią techniki i przemysłu. 

Marek J. Bat tek
(Politechnika Wrocławska)


