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Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julia-
nowi Janczakowi, red. Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strau-
chold, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 
ss. 408.

W 2014 r. ukazał się kolejny, szósty tom z serii „Spotkania Dolnośląskie”, której sta-
łymi redaktorami są Joanna Nowosielska-Sobel i Grzegorz Strauchold. W recenzowanym 
szóstym tomie jako kolejny członek redakcji pojawiła się Beata Konopska. Wspomniana 
seria ma już pewną tradycję, sięgającą wydania pierwszego tomu w 2006 r. W jej ramach 
opublikowane zostały dotychczas zbiory tekstów omawiających różne aspekty dziejów 
Dolnego Śląska. Podnoszono w nich problematykę tradycji regionu, jego tożsamości, 
opisywano koleje jego dziejów. Seria ukazuje się w Oficynie Wydawniczej ATUT przy
współpracy Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Niniejszy zbiór dedykowany został postaci wybitnego historyka kartografii i kartografa
historycznego prof. Juliana Janczaka. Uwidacznia się to bardzo wyraźnie w pierwszych 
trzech tekstach: B. Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Elżbiety Kościk, Krzysztofa R. 
Mazurskiego. Pierwsi z wymienionych Autorów zaprezentowali najpełniej konterfekt dzia-
łalności naukowej i dorobku badawczego prof. Janczaka. Opisana została droga naukowa 
Profesora i, co bardzo cenne w omawianym tekście, dokonano zestawienia Jego dorobku. 
Na końcu rozważań o osiągnięciach prof. Janczaka wyszczególniono Jego prace z zakresu 
kartografii historycznej i historii kartografii. Znaleźć tam można dokładne adresy biblio-
graficzne: monografii, artykułów, recenzji, notek, sprawozdań, ale też map, redakcji map
i atlasów historycznych, a więc przedsięwzięć, w jakich brał udział prof. Janczak. Całość 
wieńczą: tabela z wykazem konferencji ogólnopolskich na temat historii kartografii do
1994 r. (w domyśle chyba chodzi o te, w których brał udział prof. Janczak), a także ryciny 
ilustrujące Jego aktywność (okładki prac Profesora, wybrane mapy itp.). Z kolejnego tekstu, 
autorstwa E. Kościk, czytelnik dowiaduje się o innym obszarze dociekań i zainteresowań 
prof. Janczaka, a mianowicie o historii gospodarczej. Jak się okazuje, swoją drogę bada-
cza dziejów rozpoczął Profesor właściwie od tej właśnie sfery dociekań. Nie powinno to 
dziwić, skoro był uczniem Stefana Inglota, jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów 
gospodarczych. Ten pierwotny obszar zainteresowań badawczych towarzyszył prof. Jancza-
kowi do końca Jego pracy, już jako kartografa historycznego. Dopełnieniem rozważań nad 
postacią Profesora jest artykuł autorstwa K.R. Mazurskiego, który, jak sam o sobie pisze, 
był współpracownikiem prof. Janczaka na niwie autorskiej i redakcyjnej. Mazurski ukazał 
Profesora jako wybitnego krajoznawcę, który wiele tworzył dla pism krajoznawczych, ale 
też organizował konferencje o tym profilu.

Kolejną, swoistą całość stanowią teksty, które można by określić mianem rozważań 
nad dziejami kartografii. Przy czym da się z owych rozważań wydzielić pewne podgrupy.
Dwa teksty, jeden autorstwa Dariusza Przybytka i Anny Osowskiej i drugi Piotra Galika, 
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można by nazwać źródłoznawczymi. Pierwszy z wymienionych prezentuje najciekawsze 
i najwartościowsze śląskie zabytki kartograficzne znajdujące się w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wśród najcenniejszych jest np. pierwsza samodzielna 
mapa Śląska autorstwa Marcina Helwiga z 1561 r. Omówione zostały również dzieła kar-
tograficzne z XVII, XVIII i XIX w., w których zastosowano odmienne sposoby prezen-
tacji treści map i metody ich tworzenia. Drugi tekst, autorstwa Galika, jest komunikatem 
zawierającym informacje na temat map dotyczących XVIII-wiecznego konfliktu o Śląsk,
jakie można znaleźć w zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Są to m.in. mapy ukazujące bitwę pod Lutynią. Pomiędzy tymi przytoczonymi tekstami 
zamieszczone zostały dwa artykuły. Pierwszy Romana Wytyczaka na temat przedstawień 
prowincji śląskiej na mapach z okresu od XVII do XIX w. Autor dokonał przeglądu ak-
tywności kartograficznej dotyczącej Śląska, obejmującego okres pomiędzy ukazaniem się
pracy Jonasa Scultetusa, XVII-wiecznego kartografa ze Szprotawy, a mającym przełomowy 
charakter (jak pisze Autor tekstu) założeniem XIX-wiecznej oficyny kartograficznej przez
Karola Flemminga. Drugi artykuł, Lucyny Szaniawskiej, podnosi kwestię wpływu odkryć 
geograficznych na powstające obrazy kartograficzne świata i problemy z wykorzystywaną
w tworzonych mapach terminologią. Zaprezentowane zostały najważniejsze wyprawy od-
krywcze na kontynenty amerykańskie, Antarktydę, Australię. Całość tych rozważań histo-
ryczno-kartograficznych zamyka artykuł Radosława Skryckiego, w którym przedstawiony
został obraz polskich badań nad historią kartografii. Autor przeciwstawił polską historię
kartografii, jako skupioną na rozważaniach o profilu regionalnym, dokonaniom np. anglo-
saskim, gdzie oprócz rozważań związanych z kartografią lokalną bada się również dzieje
tej powszechnej. Zresztą diagnoza polskiej historii kartografii, jaka wyłania się z tekstu
Skryckiego, jest dość przygnębiająca.

Kolejne cztery teksty można określić zbiorczym mianem rozważań nad dziejami po-
dróży, a są to egzempla z okresu średniowiecza, nowożytności i przełomu wieków XIX 
i XX. Pierwszy z tekstów, autorstwa Rościsława Żerelika, przedstawia podróże do stolicy 
imperium mongolskiego, jakie miały miejsce w latach 40. i 50. XIII stulecia. Odbyli je 
władcy Królestwa Armenii Cylicyjskiej: dowódca naczelny Smbat Sparapet i jego brat król 
Hetum I. Czytelnik otrzymuje ciekawy obraz tych egzotycznych i niebezpiecznych wypraw, 
jaki pozostawili kronikarze, w tym i sam Smbat. Tekst jest zaopatrzony w obszerne cytaty 
z poszczególnych kronik tych wypraw. Na końcu zamieszczone zostały mapy podróży do 
Wielkiego Chana i dominiów mongolskich w Azji Mniejszej, a także obraz XIV-wieczny 
przedstawiający króla Hetuma I. Kolejny artykuł, napisany przez Wojciecha Mrozowicza, 
przybliża postać i aktywność peregrynacyjną Johanna Hubriga. Chociaż w tytule tekstu 
jest mowa o podróżach, to jednak najobszerniejszą partię tekstu zajmuje największa podróż 
odbyta przez oleśnickiego szlachcica (Hubrig urodził się w 1604 r. w Oleśnicy w rodzinie 
szlacheckiej). Po bardzo wnikliwej charakterystyce peregrynanta i jego pomniejszych po-
dróży przedstawiony został zarys największej eskapady, liczącej ok. 11 tys. km. Następny 
z tekstów utrzymanych w nurcie peregrynacyjnym prezentuje obraz uprzemysłowienia 
prowincji śląskiej w końcu XVIII w., jaki wyłania się zarówno z literatury podróżniczej, 
jak i prac o charakterze naukowym. Artykuł Teresy Bogacz, bo o nim tu mowa, przedstawia 
na kilku przykładach, jak postrzegano rozwój przemysłowy prowincji, a był to konterfekt 
niewątpliwie wielce pozytywny i optymistyczny. Ostatni tekst w nurcie podróżniczym zo-
stał poświęcony wycieczkom Górnoślązaków do Krakowa w okresie zielonoświątkowym, 
napisany przez Bernarda Linka. Jak sam Autor zaznacza: „moją wypowiedź należy trakto-
wać jako glosę do tego obszernego studium czy też krytyczny komentarz” (s. 211). Chodzi 
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o pracę Jolanty Kwiatek z 1994 r. na temat kontaktów Górnoślązaków z Galicją1. Jest to 
tekst odmienny od wcześniej referowanych, ponieważ ma charakter stricte polemiczny, 
chociaż niedokończony. Urwanie rozważań w połowie słowa (dosłownie tekst kończy się: 
„...w kulturze popu-” [s. 224]) nie było chyba intencją Autora. Stronie edytorsko-technicz-
nej całej pracy poświęcę dalej kilka osobnych uwag.

Najobszerniejszą grupę, jaką można wyszczególnić w prezentowanym tomie „Spotkań 
Dolnośląskich”, tworzą teksty, których wspólnym mianownikiem jest krajoznawstwo. Zbiór 
sześciu tekstów otwierają rozważania Gerarda Kosmali na temat krajoznawstwa w Polsce 
XX w., w których omówiony został proces jego rozwoju i przemian w ciągu dziesięcio-
leci. Przy czym Autor dokonał periodyzacji krajoznawstwa: pierwszy okres kończy się 
w latach 20. XX w., drugi to okres pomiędzy latami 20. a 80. i trzeci od przełomu 80. i 90. 
do dnia dzisiejszego. W kontekście wcześniejszych rozważań taki podział budzi pewne 
wątpliwości. Heimatkunde w edukacji w okresie cesarstwa stanowi temat rozważań J. No-
wosielskiej-Sobel. Autorka przedstawia koncepcje nauczania wiedzy o kraju ojczystym, 
jakie wypracowywano w szkolnictwie niemieckim okresu cesarskiego, ze szczególnym 
naciskiem na przełom XIX i XX stulecia. Omawia pojawiające się pomysły na zapozna-
wanie uczniów z fizjografią ich małej ojczyzny, którą stanowił Śląsk. W koncepcjach tych
chodziło o zbudowanie więzi młodych ludzi z ich środowiskiem społecznym, kulturo-
wym, „ze światem przyrody (przede wszystkim fauną)” (s. 248). Jednakże w większości 
omówionych koncepcji Heimatkunde nacisk kładziono na florę, co manifestowało się np.
w zakładaniu ogródków roślinnych. Z perspektywy moich zainteresowań badawczych 
żałuję jedynie, że Autorka nie rozwinęła wątku faunistycznego. Odmienne spojrzenie 
na genezę Drogi Sudeckiej proponuje, w kolejnym artykule omawianego tomu, Tomasz 
Przerwa. Autor podaje w wątpliwość rozpowszechnione w literaturze przedmiotu przeko-
nanie o militarnych potrzebach nazistowskich Niemiec jako przyczynie powstania tejże 
Drogi. Według Przerwy istnieją inne przesłanki, chociażby o charakterze ekonomicznym, 
które umożliwiają podanie innej niż militarystyczna interpretacji. Jest to drugi przypadek 
tekstu o funkcji odmiennej od większości, nie ma on charakteru sprawozdawczego, lecz 
polemiczny. Z drobnymi wyjątkami prace zamieszczone w zbiorze wiążą się ze Śląskiem, 
czy to Dolnym, czy też Górnym, co oczywiście wynika z idei serii. Jednak redaktorzy ni-
niejszego tomu zdecydowali się na zawarcie w nim również dwóch tekstów poświęconych 
krajoznawstwu wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Pierwszym jest artykuł poświę-
cony działalności klubów „Włóczęgów” z Wilna, działających w latach 20. i 30. XX w. 
Aleksander Srebrakowski, Autor tekstu, scharakteryzował profil osobowy, wyszczególnił
najciekawsze i najwybitniejsze postacie należące do klubów. Opisał ich statut, założenia 
ideowe, a także najważniejsze eskapady, w tym wyprawę trzech kajakarzy z Nowego Tar-
gu do Stambułu. Do tekstu dołączony został również ciekawy aneks, zawierający m.in. 
plakat wspomnianej wyprawy kajakowej, przedstawiający jej trasę od momentu startu 
z Wilna do powrotu do tego miasta wraz ze specyfikacją poszczególnych odcinków trasy,
opis tegoż szlaku wodnego, zdjęcie odznaki Włóczęgi, zdjęcia z różnych eskapad klubów 
itp. Kolejny autor, Grzegorz Hryciuk, zaprezentował zaś rozważania, w których dokonał 
przeglądu konterfektów miasta Lwowa, jakie można odnaleźć w przewodnikach powsta-
łych w okresie powojennym, głównie w latach 60. XX w. Po wprowadzeniu ogólnego tła 
historycznego, ukazującego znaczenie Lwowa jako miasta atrakcyjnego turystycznie dla 
Polaków ze względów sentymentalnych i jako ośrodka tranzytowego w ruchu quasi-tu-

1 Jolanta Kwiatek, Związki Górnego Śląska z Galicją na przełomie XIX i XX w., Opole 1994.
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rystycznym (odbywano tam również podróże o charakterze komercyjnym, by nie powie-
dzieć, że uprawiano kontrabandę!), zaprezentowane zostały dwa, odmienne w swej treści 
i wymowie, przewodniki po mieście. Pomiędzy omówionymi tekstami znalazł się artykuł 
G. Straucholda poświęcony problematyce krajoznawczej zawartej w „Czasopiśmie Geo-
graficznym”, wydawanym w latach 20. i 30. XX w. Autor w sposób syntetyczny przed-
stawił zawartość pisma ukazującego się od 1923 do 1939 r. Z dużym znawstwem ukazał 
zawartą w piśmie koncepcję i funkcję krajoznawstwa w edukacji patriotycznej, jak również 
w procesie unifikacji, również mentalnej, mieszkańców różnych ziem polskich. Jednak,
jak podkreśla Autor, rola krajoznawstwa jako narzędzia pedagogicznego w „Czasopiśmie 
Geograficznym” zanika niemal całkowicie od 1932 r. W ostatnim akapicie G. Strauchold
podkreśla, takie odniosłem wrażenie, wagę badań nad stanem i rolą krajoznawstwa w pe-
riodykach geograficznych, które zaczęto tworzyć po II wojnie światowej.

Postulat postawiony przez G. Straucholda po części realizuje w swoim tekście Piotr 
Sroka, który podjął trud zaprezentowania obrazu Dolnego Śląska w piśmie „Ziemia”, 
ukazującym się między 1946 a 1950 r. Wydźwięk zamieszczanych tam informacji do-
tyczących nowych ziem na zachodzie miał charakter propagandowy i służył budowaniu 
nowej tożsamości przesiedleńców ze wschodu. Najobszerniejszy ilościowo tekst, autor-
stwa Adama Banieckiego, dotyczy zjawiska przesiedlenia w latach 1946/1947 mniejszości 
polskiej zamieszkującej Jugosławię. Repatrianci z Bałkanów zostali osiedleni w powiecie 
bolesławieckim. W tekście bardzo szeroko omówione zostało tło historyczne pojawienia 
się Polaków na Bałkanach jeszcze w XIX w. i wszelkie perturbacje ich funkcjonowania 
na tamtym obszarze. Zaprezentowane zostały dokumenty i meandry całego procesu re-
patriacji blisko 6 tys. rodzin wraz z dobytkiem na Ziemie Zachodnie Polski niedługo po 
zakończeniu działań na froncie II wojny światowej. Artykuł wydaje się w najmniejszym 
stopniu wpisywać w wyraźną ideę zarysowaną w całym zbiorze, a tematyka geograficzna,
krajoznawcza, kartograficzna czy peregrynacyjna pojawia się akcydentalnie i jakby z po-
wodu głównego profilu tematycznego całego zbioru. Całość tomu zamyka tekst napisany
przez Ivo Łaborewicza, dotyczący aktywności archiwistów jeleniogórskich na niwie kra-
joznawczej. Artykuł został napisany w bardzo jasnej konwencji, polegającej na specyfi-
kacji twórczości krajoznawczej poszczególnych archiwistów jeleniogórskich pracujących 
w archiwum miejskim w latach 1932–1945 i 1945–1990. W pierwszym okresie byli to 
archiwiści niemieccy, w drugim polscy.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją chciałbym poświęcić kilka uwag stronie technicznej 
zaprezentowanego tomu „Spotkań Dolnośląskich”. Pierwsze wrażenie, jakie odniosłem, 
przeglądając całość książki, mógłbym określić jako déjà vu – jakbym się przeniósł we 
wczesne lata 90. XX w. Wtedy to jak grzyby po deszczu pojawiały się wydawnictwa, 
w których ludzie niezwiązani dotychczas z poligrafią i edycją techniczną piśmiennictwa
uczyli się podstaw DTP (Desktop Publishing). Przyjrzyjmy się zatem recenzowanemu 
tomowi, od początku zaczynając – od spisu treści, w którym mamy dwie różne grubości 
linii rozdzielającej żywą paginę od kolumny tekstu. Sprawia to wrażenie, jakby składacz 
przez pomyłkę ustawił dwie grubości na stronie matrycowej. Kropki wodzące przy tytu-
łach poprowadzone są aż do samych cyfr i liczb stron, co widać wyraźnie w przypadku 
cyfry 9, liczby 11, dalej zaś próbowano utrzymać ostatnie z kropek w jednej kolumnie. 
Tytuły poszczególnych tekstów dzielone są na kilka wersów bez uzasadnienia w rozkładzie 
i długości słów, jak np. w przypadku tytułów R. Żerelika i P. Sroki (s. 6, 7). Zamieszczane 
przypisy są oddzielane od tekstu zasadniczego linią, ta zaś przybiera szerokość całej stro-
ny, jeśli jest to kontynuacja przypisu ze strony poprzedniej. Taki sposób (automatycznie 
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ustawiony) występuje w MS Word (jest to procesor tekstu, a nie edytor – wbrew nazwie), 
co w przypadku pracy w DTP sugeruje brak kontroli przez operatora programu do składu 
nad przypisami. Wrażenie to potęguje brak kontroli nad tzw. bękartami i wdowami, czyli 
pojedynczymi wierszami z akapitu na końcu lub początku strony/przypisów (np. s. 46–47). 
Przyjęta konwencja budowania przypisów to przesuwanie ich tekstu na odległość wyzna-
czoną przez odsunięcie pierwszego znaku przypisu od odnośnika przypisu. Wówczas lewa 
strona kolumny tekstu przypisu powinna pokrywać się z pierwszym znakiem po odnośniku. 
Wystarczy jednak przyjrzeć się przypisom np. ze s. 256–257, by odnieść wrażenie, że tekst 
przypisów „faluje” z lewej strony. Zadaniem redakcji technicznej jest ujednolicanie tekstu. 
W przypadku niniejszego zbioru występuje ogromna dowolność w stosowaniu skrótów 
bibliograficznych, mianowicie: raz po nazwisku autora pracy już przytoczonej wcześniej
pojawia się op. cit., innym razem nazwisko, incipit tytułu i op. cit. (np. s. 223, 227). Po-
mijam, że raz op. cit. jest pisane antykwą, a raz op. cit. pojawia się kursywą (np. s. 218, 
219). Raz przypisy końcowe tekstu „podwieszone” zostają od razu po tekście, innym razem 
znajdują się na dole strony (np. s. 224, 261). Należałoby jeszcze wspomnieć o niezestanda-
ryzowanych odległościach podpisów pod ilustracjami (np. s. 114, 115), tabele przełamane 
na kilka stron nie są zaopatrzone w wiersze nagłówkowe na kolejnych stronach, co auto-
matycznie można ustawić nawet w MS Word (np. s. 72–73). Nagminnie przenoszone są 
do nowego wiersza i oddzielane od reszty daty „r.” (np. s. 45 i wiele innych), rozdzielane 
daty dzienne od miesiąca i roku (np. s. 187). Nie będę już omawiał błędów literowych czy 
braków w niepolskich czcionkach (np. s. 164). A na domiar wszystkiego w bardzo cieka-
wym tekście o Górnoślązakach w Krakowie brak zakończenia, w którym Autor zawarł 
ważne dla tekstu postulaty (s. 224). Powątpiewam, by Autor o nim zapomniał, zwłaszcza 
by przerwał w połowie słowa. Pomniejsze mankamenty pominę milczeniem. Całość spra-
wia wrażenie dość niechlujnego i pobieżnego przygotowania bez głębszego przemyślenia 
koncepcji całości pracy. Jest to o tyle przykre, że merytorycznie zbiór jest wielce ciekawy 
i wydaje się ważny dla osób zajmujących się podnoszoną w nim tematyką. Dla zaradzenia 
mankamentom technicznym wystarczyłaby lektura leciwej już pracy Filipa Trzaski2.

Rekapitulując, w niniejszym, szóstym tomie „Spotkań Dolnośląskich” czytelnik odnaj-
dzie ogromną mozaikę zagadnień, problemów, perspektyw badawczych i profili rozważań.
Mamy tu ciekawie rozwijaną problematykę peregrynacyjną ukazaną w perspektywie hi-
storycznej, szeroko rozumiane dzieje krajoznawstwa, a także kilka interesujących tekstów 
dotyczących kartografii historycznej i dziejów tej dziedziny wiedzy, a także zajmującą cha-
rakterystykę jednego z najwybitniejszych historyków kartografii i kartografa historycznego.
Szkoda jedynie, że prac na temat dziejów kartografii i z zakresu kartografii historycznej
powstaje coraz mniej, co skonstatował jeden z Autorów, pisząc: „co najbardziej niepokoi, 
daje się zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie dawną kartografią wśród historyków”
(s. 135). To oczywiście musi skutkować większą liczbą „analfabetów” kartograficznych
pośród młodych adeptów Klio. Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że omawiany 
tom w sferze merytorycznej należy do ciekawych publikacji we wszystkich poruszanych 
sferach. Jednakże dla tak ciekawych i ważnych rozważań przydałoby się dopracować stronę 
techniczną kolejnych, mam taką nadzieję, tomów „Spotkań Dolnośląskich”.

Piotr Badyna 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

2 Filip Trzaska, Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.
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Etruskowie i Grecy. Kolekcja J. Em. Henryka kardynała Gulbinowicza, oprac. Irena 
Kramarek, Wrocław: Muzeum Archidiecezjalne, 2013, ss. 118.

Zabytki sztuki starożytnej stanowią ważną część zasobów wrocławskiego Muzeum 
Archidiecezjalnego i dobrze, że doczekały się swojego opracowania, zwłaszcza że jest to 
jedyna stała ekspozycja tego typu obiektów dostępna we Wrocławiu. Tym bardziej więc 
jest ona warta rozpropagowania, a opublikowany katalog może znacznie ułatwić jej per-
cepcję wszystkim miłośnikom antyku i ułatwić jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. 
Lwią część zbioru stanowi dar kardynała Henryka Gulbinowicza, który przekazał muzeum 
blisko 100 przedmiotów gromadzonych od lat 70. XX w. Znalazła się wśród nich przede 
wszystkim luksusowa ceramika pochodząca z różnych stref kulturowych – od wyrobów 
kultury Villanova poprzez etruskie naczynia w stylu bucchero, ceramikę falijską, greckie 
naczynia w stylu orientalizującym, czarno- i czerwonofigurowym, produkcję warsztatów
z rejonu Wielkiej Grecji po aretyńską terra sigillata. Kolekcję uzupełniają greckie i rzym-
skie naczynia w kształcie zoomorficznym, wyroby szklane oraz figurki gliniane i brązowe.
Najstarsze z zabytków datowane są na IX w. p.n.e., najmłodsze – na III w. n.e.

Pierwszą część pracy stanowi omówienie zawartości kolekcji. Na szczególną uwagę 
zasługuje analiza ikonograficzna malarstwa wazowego. Autorka z dużym znawstwem
przedstawiła interpretację scen mitologicznych, co ze względu na wielowątkowość grec-
kich opowieści o bogach i herosach stanowić może poważne wyzwanie. Widać to wyraźnie 
w przypadku jednego z naczyń (krater z ryc. 22). W inspirującym wywodzie dowodzi Au-
torka, że zamieszczone na nim malowidło może przedstawiać rzadko eksploatowany przez 
greckich artystów mit o Kallirroe (s. 26–29). Dość powszechnym motywem były natomiast 
sceny dionizyjskie, co znajduje odbicie także w kolekcji wrocławskiego muzeum. Równie 
ciekawe jest odczytanie ikonograficznych wyobrażeń elementów życia codziennego: scen
rodzajowych, zawodów sportowych, obrazów walki i obrzędów religijnych. Omówiono też 
ubiory postaci, nakrycia głowy, biżuterię, fryzury oraz sprzęty i przybory domowe (krze-
sła, naczynia, pojemniki na precjoza). Znaczną część kolekcji stanowią naczynia toaleto-
we oraz związane z konsumpcją wina. Techniki produkcyjne oraz chronologię wyrobów 
ceramicznych przedstawiono w osobnej części pracy (s. 47–50). Pokrótce scharakteryzo-
wano tam procesy wytwarzania i zdobienia, cechy typologiczne naczyń oraz lokalizację 
najważniejszych ośrodków garncarskich. Atrakcyjne dla czytelnika okażą się niewątpliwie 
rozdziały poświęcone falsyfikatom i kopiowaniu dzieł starożytnych oraz kolekcjonerstwu.
Asumptem do podjęcia pierwszego tematu stało się stwierdzenie nieautentyczności kilku 
obiektów należących do kolekcji.

Prezentowana publikacja stanowi więc cenne i wyczerpujące kompendium wiedzy nie 
tylko o poszczególnych składowych ekspozycji, ale także o ich szeroko pojętym kontekś-
cie kulturowym. Warto jednak podnieść kilka kwestii dyskusyjnych, które pojawiły się 
w „historycznej” części pracy (s. 17–24). Autorka, przyjmując założenie, że składające się 
na kolekcję zabytki pochodzą z wykopalisk z terenu Etrurii, starała się przybliżyć czytelni-
kowi przeszłość i specyfikę cywilizacyjną tego regionu Italii. W opisie tym dostrzec można
pewne nieścisłości i niedomówienia. Należą do nich np. wyraźne problemy z przyjęciem 
jednolitej chronologii wydarzeń, co szczególnie uderza przy ustalaniu cezury między kul-
turą Villanova a kulturą etruską. Pierwsza datowana jest na IX–VII w. p.n.e., podczas gdy 
niżej, w tym samym akapicie, mowa jest o grobowcach etruskich datowanych na wieki 
VII–IV p.n.e. (s. 18). Z kolei na s. 61 znajduje się informacja o rozwoju kultury etruskiej 
w VIII–VI w. p.n.e. Podobne niejasności pojawiają się przy datowaniu faz kulturowych 
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obszaru Etrurii (s. 61), gdzie niefortunny sposób sformułowania sugeruje żywotność kul-
tury Villanova aż do 350 r. p.n.e.

Książka jest dobrze udokumentowana, choć Autorka korzystała przede wszystkim ze 
starszej literatury przedmiotu o charakterze podręcznikowym, encyklopedycznym lub 
wręcz popularnonaukowym. Tymczasem sięgnięcie do nowszych opracowań wzbogaciłoby 
narrację. Dotyczy to np. opisu malowideł z grobu François z Vulci (s. 19), których nową, 
rozszerzoną interpretację można znaleźć chociażby w pracy (też o charakterze quasi-pod-
ręcznikowym) Adama Ziółkowskiego1.

W kontrowersyjnej sprawie pochodzenia Etrusków Autorka stwierdza (s. 21), iż 
„w dzisiejszej nauce” dominuje akceptacja dla koncepcji allochtonicznej (migracji tego 
ludu z Azji Mniejszej), powołując się przy tym na pracę Józefa Wolskiego z połowy lat 
60. XX w. Tymczasem prawdziwie współczesny stosunek badaczy do tego problemu jest 
znacznie bardziej zniuansowany i bliższy koncepcji formazione etnica sformułowanej 
(nota bene – też kilkadziesiąt lat temu) przez Massimo Pallottino. Dla zapoznania się z nim 
wystarczyło sięgnąć chociażby do tekstu Marii Jaczynowskiej w wydanym już w XXI w. 
podręczniku do historii starożytnej2. Przestarzała okazała się również koncepcja dwóch 
fal migracji etruskiej, gdyż kulturę tę uważa się dziś za kolejną fazę rozwoju kultury wil-
lanowiańskiej3. Tym bardziej trudno więc przypisywać powstanie tej ostatniej „italskiemu 
plemieniu Umbrów” (s. 61). Równie dyskusyjny jak pochodzenie Etrusków jest fakt opa-
nowania przez nich Rzymu (s. 22). W najnowszych badaniach poświęconych archaicznym 
dziejom miasta zarzucono pogląd o jego militarnym podboju przez Etrusków. Zastąpiono go 
wizją „okresu etruskiego”, który nie oznacza bynajmniej podporządkowania politycznego 
(mimo rządów etruskiej dynastii), lecz raczej zespół wpływów o ograniczonym zakresie 
i o charakterze w zasadzie wyłącznie kulturowym4. Nie umniejszając wpływu Etrusków na 
kulturę rzymską, wypada też przypomnieć, że zacytowane na s. 23 powiedzenie Horacego, 
iż „zwyciężeni pokonali swojego zwycięzcę”, nie odnosiło się do nich, lecz do Greków 
(Graecia victa victorem vicit).

Na s. 23 znalazł się tajemniczy dla mniej wyrobionego czytelnika zapis nazwiska Me-
cenasa: C. Maecenas C. f. Dodatkowe zamieszanie wprowadza objaśnienie skrótu C. f. 
jako „rodzina Cilniuszów”. Tymczasem skrót ten jest formułą epigraficzną, która nie może
być rozwiązywana w ten sposób, gdyż nie oznacza on Cilniorum familiae, lecz Cilni filius 
(syn Cilniusza). Przyjęta powszechnie onomastyka łacińska Mecenasa – Gajusz Cilniusz 
Maecenas – jest zresztą wysoce dyskusyjna. Nie jest bowiem wcale pewne, czy prawidłowy 
jest tradycyjnie przypisywany mu patronimikon Cilnius, wywiedziony ze wspomnianego 
przez Autorkę dzieła Makrobiusza, który cytuje żartobliwe sformułowanie Augusta z listu 
do Mecenasa (cesarz nazywa go tam „szmaragdem Cilniuszów” – Cilniorum smaragde)5. 

1 Adam Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, s. 70–71.
2 Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2001, 

s. 414.
3 Massimo Pal lot t ino, L’origine degli Etruschi, Roma 1947; idem, Nuovi studi sul problema 

delle origini Etrusche (bilancio critico), „Studi Etrusci”, 29, 1961, s. 3–30. Podsumowanie dyskusji 
nad tym problemem zob. Ziółkowski, Historia, s. 24–27.

4 Ziółkowski, Historia, s. 68–70.
5 Macr. Sat. 2.12.4. Na temat tego fragmentu tekstu Makrobiusza zob. też Roger T. Macfar-

lane, Tyrrhena Regum Progenies. Etruscan literary figures from Horace to Ovid, [w:] Etruscan Italy. 
Etruscan Influences on the Civilizations of Italy from Antiquity to the Modern Era, ed. John Franklin 
Hal l, Utah 1996, s. 247–248.
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Pewne przesłanki zdają się bowiem wskazywać, że imię Mecenas, pod którym przyjaciel 
Augusta przeszedł do historii i trafił do języka potocznego, nie było jego przydomkiem
(cognomen), lecz właśnie nazwiskiem rodowym (nomen gentile). Silny argument stanowi 
tu nieobecność źródłowa wyzwoleńców z nomen gentile Cilnius, podczas gdy poświad-
czeni są takowi z gentilicium Maecenas6 (onomastyka wyzwoleńców zawierała nazwisko 
rodowe dawnego właściciela). Chris J. Simpson zwraca też uwagę, że użyte przez Augusta 
sformułowanie Cilniorum smaragde nie musi zawierać faktycznego nazwiska rodowego 
Mecenasa, lecz może być tylko elementem konwencji literackiej polegającej na identy-
fikowaniu etruskiego pochodzenia poprzez emblematyczne odwołanie do słynnego rodu
z Etrurii7. 

W tekście na s. 22 znalazło się stwierdzenie, iż „Etruskowie sprzymierzyli się z Kar-
taginą, chcąc powstrzymać wpływy Greków na terenie Italii”, czego efektem miało być 
zwycięstwo połączonych sił w bitwie pod Alalią. Tymczasem starcie to nie było elementem 
planowej krucjaty antygreckiej, lecz reakcją na zagrożenie dla handlu morskiego ze strony 
uprawiających korsarstwo fokajskich osadników na Korsyce. Warto zwrócić na to uwagę 
tytułem wyjaśnienia, choć ze zrozumieniem, że propedeutyczny charakter tekstu wymusił 
daleko idące uproszczenia. Nic jednak nie usprawiedliwia podawania informacji fałszy-
wych. Do takich należy stwierdzenie (s. 23), że „w roku 85 przed Chr. Lucjusz Korneliusz 
Sulla, po zwycięstwie nad Mitrydatesem w Azji Mniejszej, powrócił do Italii, zdobył Rzym 
i wymordował plemiona italskie, które były jego przeciwnikami: Samnitów i Etrusków”. 
To jedno zdanie zawiera kilka poważnych nieścisłości. Właściwie prawdziwa jest w nim 
tylko konstatacja, że Sulla powrócił do Italii po zwycięstwie nad Mitrydatesem. Uczynił 
to jednak dopiero wiosną 83 r. p.n.e. Faktycznie wymordował swoich przeciwników poli-
tycznych, ale nie byli nimi Etruskowie i Samnici, lecz zwolennicy stronnictwa popularów. 
Pomieszano tu zapewne wydarzenia z lat 83–82 p.n.e. z okresem wojny ze sprzymierzeń-
cami (90–88 p.n.e.). W jej czasie rzeczywiście Sulla po zwycięstwie pod Wezuwiuszem 
spacyfikował północne Samnium. W rebelii tej nie brali jednak udziału Etruskowie, za-
chowujący lojalność wobec Rzymu.

Warto też zauważyć, że wspomniany (s. 50) władca Armenii Tigranes był w rzeczy-
wistości Tigranesem II (zwanym też Wielkim). Poddał się on Pompejuszowi (zachowując 
zresztą władzę i tytuł królewski) w 66 r. p.n.e. (a nie, jak podano w tekście, w 64 r. p.n.e.), 
lecz nic nie wiadomo, aby udał się w tym celu do Rzymu. Nie mogli więc przybyć z nim 
do Italii żadni jego poddani. Występujący na stemplu z naczynia aretyńskiego Tigranes 
mógł natomiast być potomkiem jeńca wziętego do niewoli w trakcie wojen Rzymu z Ar-
menią (nota bene w takim charakterze znalazł się w Rzymie syn Tigranesa Wielkiego)8. 
Zbyt ogólnikowe, a przez to mylące może być objaśnienie pojęcia „bóstwa chtoniczne” 
jako „ziemskie” (s. 25). W mitologii greckiej są to przede wszystkim bogowie podziemia, 
zaświatów, związani z ciemnością i śmiercią, choć także z płodnością i wegetacją.

Ostatnią część książki stanowi szczegółowo opracowany katalog zabytków. Obejmuje 
on 99 pozycji (czyli, jak należy przypuszczać, całość kolekcji) pogrupowanych tematycznie, 

6 Alfred Kappelmacher, Maecenas, [w:] Realencyklopädie der classischen Altertumswissen-
schaft, Bd. 14, 1, Stuttgart 1928, col. 207–208.

7 Chris J. Simpson, Two Small Thoughts on “Cilnius Maecenas”, „Latomus”, 55, 1996, 2, 
s. 394–398. 

8 Peter Andrew Livsey Greenhalgh, Pompey, the Roman Alexander, Columbia 1981, s. 105, 
114–115; Marie-Luise Chaumont, Tigrane le Jeune fils de Tigrane le Grand, „Revue des Études 
Arméniennes”, 28, 2001–2002, s. 225–247.
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z uwzględnieniem ich pochodzenia i stylu. Każda z kategorii obiektów poprzedzona została 
krótką charakterystyką typologiczną, zawierającą też informacje chronologiczne. 

Brak szczegółowych informacji o proweniencji (miejscu znalezienia) poszczególnych 
przedmiotów skomplikował niewątpliwie opracowanie katalogu i docenić wypada uzyskany 
przez Autorkę efekt wskazujący na świetne rozeznanie materii. Zamieszczone ilustracje 
skłaniają jednak do sformułowania kilku sugestii. W szczególności, przygotowując ko-
lejne wydanie pracy, należałoby raz jeszcze przemyśleć atrybucję niektórych obiektów. 
Dotyczy to zwłaszcza dwóch naczyń czerwonofigurowych (poz. 48 i 51 z katalogu za-
bytków), których dekoracja malarska wykazuje cechy charakterystyczne dla produkcji 
południowoitalskiej (zresztą w pierwszym wypadku Autorka dopuszcza taką możliwość). 
Podobna uwaga odnosi się do zabytku figurującego pod numerem 53 (skyfos z wyobraże-
niem sowy analogiczny do wyrobów z Canosy)9. W wypadku figurek terakotowych (poz.
84–86, a może także 87–88) można by szukać analogii z koroplastyką obszaru Wielkiej 
Grecji (Tarentu). 

Wśród opisów poszczególnych grup zabytków niejasny jest passus poświęcony cerami-
ce typu Gnathia (s. 95), zakończony stwierdzeniem, iż „w III i II wieku przed Chr. miasto 
Cales było największym ośrodkiem ceramicznym”. Nawet jeśli zaakceptować zastosowany 
w nim kwantyfikator, to wypada przypomnieć, że naczynia typu Gnathia produkowano nie
w Kampanii, lecz na terenie Apulii (głównie w Tarencie, ale także w pomniejszych tubyl-
czych ośrodkach). Wytwarzano je tam, jak wcześniej słusznie podaje Autorka, w IV–III w. 
p.n.e.10, jednak, wbrew informacji na s. 49, głównym ośrodkiem produkcyjnym nie była 
apulijska Egnathia – ceramika ta zawdzięcza swoją nazwę miejscu odnalezienia pierwszych 
egzemplarzy. W przypadku naczyń z warsztatów apulijskich zalecana byłaby też ostroż-
ność w przypisywaniu im stricte greckiego pochodzenia. Ich wytwórcami nie byli bowiem 
wyłącznie italscy Grecy czy emigrujący z Grecji garncarze (s. 93), lecz także lokalni rze-
mieślnicy wywodzący się ze zhellenizowanych ludów południa Półwyspu Apenińskiego, 
stosujący greckie techniki ceramiczne i greckie motywy zdobnicze (choć często naznaczone 
lokalną specyfiką), czasami zatrudniający greckich artystów11.

Konstrukcja katalogu skłania do kilku refleksji o charakterze edytorskim. Prawie poło-
wę opisów uzupełniają kolorowe ilustracje, dość czytelne, choć zastanawia zróżnicowana 
kolorystyka tła, nie zawsze kontrastująca z fotografowanym obiektem i przez to niesprzy-
jająca prawidłowemu odczytaniu barw zabytku (ilustracje 24, 28, 30, 31, 37, 39, 41). Nie 
wszystkie obiekty są też odpowiednio oświetlone. Trudne do rozszyfrowania dla czytelnika 
jest także powiązanie poszczególnych ilustracji z opisami, gdyż jedne i drugie zostały opa-
trzone osobną numeracją, a odwołania do numerów ilustracji są skutecznie ukryte w tekście 
– bez jakiegokolwiek wyróżnika graficznego.

9  Ettore M. De Jul i is, Mille anni di ceramica in Puglia, Bari 1997, tav. 12.
10 Ibidem, s. 122–126; Maria Teresa Giannot ta, La ceramica sovraddipinta policroma. L’area 

Messapica, [w:] I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, catalogo della mostra 
(Taranto, 1996), a cura di Enzo Lippol is, Napoli 1996, s. 453–467; Enzo Lippol is, La ceramica 
sovraddipinta policroma. L’area daunia, ibidem, s. 468–470; Elena Calandra, La ceramica sovrad-
dipinta apula e la ceramica di Gnathia. Osservazioni e spunti di riflessione. Un’ipotesi per Ruvo, 
„ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Milano”, 61, 2008, 
2, s. 3–32.

11 Luigi Todisco, Giuliano Volpe, Ceramica, [w:] Introduzione all’artigianato della Puglia 
antica, Bari 1992, s. 20–37; De Jul i is, Mille anni, s. 103–110.
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Przy opracowaniu tekstu książki wyraźnie zabrakło staranniejszej korekty i redakcji 
językowej. Warto więc przypomnieć, że włoskie nazwiska nie wymagają przy deklinacji 
użycia apostrofu (niepoprawny zapis nazwiska R. Bartocciniego na s. 18). Błędny jest za-
pis greckiej nazwy Etrusków – zamiast Tyrrenhoi (s. 22) powinno być Tyrrhenoi. Członek 
głównej triady bogów etruskich nosił w rzeczywistości imię Tinia lub Tin (s. 34). Niekonse-
kwentne jest stosowanie toponimów – w wykazie miast etruskich (s. 22) pomieszano nazwy 
współczesne z antycznymi. Pod numerem 5 w katalogu nie znajduje się anonsowany na 
s. 51 pinax. Zdarzają się niedoskonałości stylistyczne i interpunkcyjne (np. s. 18, 21, 22), 
a w przypisie 24 brakuje nazwiska Barbary Ruszczyc – redaktora cytowanego wydawnic-
twa. W pracy o ambicjach naukowych nie powinno się też powoływać na enigmatyczne 
„dane z internetu” (s. 18, przyp. 3).

I last but not least – niepoparte żadnymi poważniejszymi przesłankami założenie doty-
czące pochodzenia zabytków z kolekcji. Autorka wyraźnie wzdragała się przed konstatacją, 
że jest ona praktycznie nie do ustalenia, gdyż mamy do czynienia ze zbiorem powstałym 
w wyniku obrotu kolekcjonerskiego. Tymczasem przyjęcie a priori ich toskańskiej pro-
weniencji implikowało treść pracy, w znaczącej mierze poświęconej tradycjom kultury 
etruskiej. Niemniej jednak sam tytuł pracy wydaje się uzasadniony – w katalogu zabytków 
znajduje się bowiem znacząca liczba 22 artefaktów jednoznacznie związanych z obszarem 
Etrurii. Ponad 60 obiektów stanowią zabytki z greckiej strefy kulturowej, jednak nie ma 
żadnych istotnych dowodów pozwalających stwierdzić, że pochodzą one z wykopalisk 
etruskich. Brak informacji o kontekście archeologicznym umniejsza w znaczącym stop-
niu naukową wartość kolekcji, choć nie obniża to jej znaczenia kulturowego i walorów 
wystawienniczych. Może ona bowiem stanowić doskonały materiał poglądowy dla za-
interesowanych sztuką starożytną, zwłaszcza że (co warto raz jeszcze podkreślić) jest to 
jedyny dostępny publiczności zbiór starożytności eksponowany we Wrocławiu, w dodatku 
zawierający reprezentatywny przekrój zabytków antycznej ceramiki. Opublikowany przez 
Muzeum Archidiecezjalne katalog, mimo swych niedoskonałości, sprawdzi się w roli uży-
tecznego przewodnika po formach garncarskich, motywach greckiego malarstwa wazowego 
oraz etruskiego i rzymskiego zdobnictwa.

Małgorzata Pawlak 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski, Wrocław 
2013 (Acta Universitatis Wratislaviensis 3509, Studia Archeologiczne 46), ss. 177, ryc. 
48, tabl. LIII.

W środowisku śląskich archeologów prof. Krzysztof Wachowski uchodzi za niekwe-
stionowany autorytet w dziedzinie kultury materialnej średniowiecza, o czym świadczy 
także jego dotychczasowy dorobek naukowy. Nie dziwi więc, że rozwijając podjęte przez 
siebie prace na temat emblematów i symboliki świeckiej1, a będące poniekąd kontynuacją 

1 Krzysztof Wachowski , Symbol – inicjał – monogram – emblemat – order – dewiza?, [w:] 
Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, red. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska, 
Toruń 2005 (Archaeologia Historica Polona 15/1), s. 399–415; idem, Ornamenta mediaevalia Sile-
siae, „Archeologia Polona”, 45, 2007, s. 149–154; idem, Mon cor plesor. Symbolika przedstawień 
i napisów na średniowiecznych wyrobach kultury materialnej, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności 
w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, 
Wrocław 2007, s. 245–271. 
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studiów na temat materialnych śladów kultury rycerskiej, prowadzonych wespół z Jackiem 
Witkowskim2, zdecydował się on na publikację pierwszej na polskim gruncie monografii
skupiającej się na symbolice o świeckiej proweniencji, pojawiającej się w wytworach kul-
tury materialnej znanych z wykopalisk na terenie Polski. Autor ograniczył zakres pracy do 
artefaktów używanych w sferze profanum, jednakże „Wziąwszy pod uwagę jej powiązania 
z sacrum, [...] uwzględniono także przedmioty o symbolice związanej na przykład z wyda-
rzeniami z Biblii, ale będące w codziennym użyciu w sferze profanum”3. Nie zagłębiał się 
również, co zrozumiałe, w zagadnienia już dobrze przebadane, a na dodatek dość specy-
ficzne w swej materii4. Emblemata mediaevalia profana mają więc w założeniu wypełniać 
pewną lukę w polskiej literaturze przedmiotu, lukę odnoszącą się do symboliki zawartej 
w prozaicznych przedmiotach codziennego użytku. 

Podział kompozycyjny publikacji został, według słów samego Autora, podyktowany 
zarówno dostępnością źródeł, jak i różnicami w „nasyceniu treściami ideowymi różnych 
przedmiotów”5. I tak najobszerniejszy jest rozdział poświęcony symbolice miłości dwornej, 
alias wierności. Stanowiący ponad połowę zawartości merytorycznej, zawiera przegląd 
takich zagadnień, jak ikonografia par kochanków, z odniesieniem do motywów znanych
z Biblii: Adam i Ewa, Dawid i Batszeba, Samson i Dalila, Oblubieniec i Oblubienica (rozdz. 
I 1), czy miłosna symbolika gier, łowów i turniejów (I 2). Z tym związany jest też poruszony 
przez Autora problem kompletów przedmiotów, czyli np. pary noży, na których wyobrażono 
odpowiednio damę i kawalera6. Następnie Autor omawia symboliczną wymowę gestów 
i ich wyobrażeń materialnych, poezję miłosną (I 3) i zwyczaje turniejowe (I 4). Niezwykle 
obszernie potraktowano symbolikę darów, co wiąże się zapewne z faktem, że pojemnym 
terminem „dar” czy „podarunek” można określić dosłownie wszystkie te przedmioty, które 
nie dają się sklasyfikować inaczej, a posiadają tę użyteczną właściwość, że da się je uznać
w pewnych okolicznościach za podarunek. Mamy więc kolejno pierścionki, różnorakie za-
pinki, części składowe pasa (taśmy, sprzączki, okucia i zakończenia – każdy z tych elemen-
tów został przez K. Wachowskiego drobiazgowo opisany pod kątem występującej na nim 
ikonografii), bransoletki, „relikwiarze miłości” i skórzane amulety-apotropaiony, których
formę Autor wiąże ze znakami identyfikacyjnymi używanymi przez krzyżackich emisa-
riuszy7. W omawianym rozdziale nieco miejsca poświęcono też sięgającej średniowiecza 
miłosnej symbolice kłódki oraz wyobrażeniom i symbolom umieszczanym na trzewikach, 
torbach i przyborach pisarskich. Wspomniano również w związku z miłosnym arsenałem 
symboli m.in. przybory toaletowe i nakrycia głowy, węzeł miłości i symbol serca (I 5). Po 
niezwykle krótkim omówieniu alegorii (I 6) Autor skupił swoją uwagę na pojawiających 

2 Zob. np. Krzysztof Wachowski, Jacek Witkowski, Henryk IV Prawy – Homo oeconomicus 
czy Homo ludens?, [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, Wrocław 2005 (Wratislavia Antiqua 
8), s. 71–83.

3 Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski, Wrocław 2013, 
s. 8.

4 Olgierd Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, Łódź 2005; 
Zenon Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993; Jacek Pierzak, Hełmy garnczkowe Pia-
stów śląskich w XIII i XIV wieku, „Ziemia Śląska”, 5, 2001, s. 7–41; Marian Głosek, Znaki i napisy 
na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973.

5 Wachowski, Emblemata, s. 9.
6 Ibidem, s. 24 i n.
7 Ibidem, s. 55 i n.
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się w dekoracji wyrobów materialnych napisach o charakterze miłosnych dewiz (jak np. 
wergiliuszowskie Amor vincit omnia czy dewiza księcia Walii, Ich Dien) (I 7).

W rozdziale II K. Wachowski, wychodząc od motywów Ostatniej Wieczerzy i Okrąg-
łego Stołu, omawia przedmioty związane z posługą przy stole (lawaterze i akwamanile 
formowane jako strzegące czystości wody bestie (II 1), postacie ozdabiające sztućce oraz 
łyżeczki-odznaki (II 2), a także naczynia służące do na poły dewocyjnego, na poły ma-
gicznego uświęcenia płynu oraz wizerunki, które miały temu służyć (II 3). Interesujący 
jest poruszony przez Autora związek zachodzący pomiędzy sakralizacją płynu a wyobra-
żeniem Pokłonu Trzech Króli8. W rozdziale omówiono również znaczenie kształtowania 
formy naczyń wokół symboliki fallicznej i umieszczania na nich wspomnianych w roz-
dziale pierwszym wizerunków par (II 4). Rozdział III zawiera omówienie symboliki klu-
cza i kłódki, jednakże w jego formie i treści Autor niebezpiecznie zbliża się do poziomu 
reprezentowanego przez Słownik symboli Władysława Kopalińskiego, podając zbyt wiele 
powierzchownych znaczeń i nie odwołując się przy tym do źródeł z kręgu swojej specjal-
ności tak często, jak czynił to w poprzednich rozdziałach.

Rozdział IV został poświęcony symbolicznemu znaczeniu fauny i flory. Wśród zwierząt
omówiono artefakty z wyobrażeniami m.in. Baranka Bożego, orła, pelikana, konia, lwa 
(bardzo szeroko, z uwzględnieniem rozróżnień stosowanych w heraldyce), smoka, sokoła 
i zimorodka (IV 1). Symbolikę roślinną zdominowały zaś najpopularniejsze emblematy, 
takie jak drzewo, lilia, róża, liść lipy i owoc granatu (IV 2). Ostatni rozdział został przezna-
czony na varia, niemieszczące się w powyższej klasyfikacji, a więc figurki gliniane (V 1),
symbolikę szachów i tryktraka (z uwzględnieniem ciekawej patery z Elbląga, ukazującej 
kłótnię nad planszą do tryktraka9) (V 2) oraz pomandrów i szklanych naczyń, używanych 
jako środek manifestacji społecznego statusu (V 3). Na końcu K. Wachowski omówił napisy 
ochronne (V 4), króciutko wspomniał ciała niebieskie (V 5) i symbolikę wody jako środka 
higieny (V 6). Ostatni, VI rozdział stanowi zaś podsumowanie zagadnienia świeckiej sym-
boliki średniowiecznej w Polsce na tle europejskim, i tak też został zatytułowany.

Pierwszym, co uderza czytelnika nawet przy pobieżnym wertowaniu publikacji (a staje 
się wprost nie do zniesienia przy metodycznym jej czytaniu), jest swego rodzaju niekon-
sekwencja w traktowaniu symboli. Cała kompozycja pracy zdaje się pokazywać, że Autor 
miał wątpliwości, w jaki sposób podzielić i usystematyzować tak różnorodny materiał, 
w związku z tym postąpił nieco ryzykownie, nie decydując się na jedną zdecydowaną kla-
syfikację. Tak więc, mamy w pracy:

• podrozdziały odnoszące się do materialnych nośników symboli (jak np. sztućce) 
– w których opisane są występujące na nich poszczególne wyobrażenia, niosące za sobą 
określone treści symboliczne (w przypadku sztućców jest to np. symbolika maryjna, postać 
z księgą, sokolnik lub sokolniczka), 

• podrozdziały skupiające się na samych treściach symbolicznych (np. para pod 
drzewem miłości, para tronująca), przy okazji których Autor opisuje, na jakich zabytkach 
pojawia się dany motyw (w przypadku wspomnianych scenek np. na skórzanych amuletach, 
plakietkach, wieczkach puzderek), odwołując się przy tym do śladów materialnych,

8 W ikonografii, liturgii i teologii chrześcijańskiej nie zwykło się wiązać tego motywu ze sceną 
Ostatniej Wieczerzy czy Ukrzyżowania, które to przeważnie były operatorem uświęcenia napoju, 
zob. ibidem, s. 95–97.

9 O wiele gwałtowniej kończyły się według średniowiecznych autorów kłótnie przy szachach, 
zob. Robert Bubczyk, Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii 
na tle europejskim, Lublin 2009, s. 174 i n.
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• ale zdarzają się również sekcje poświęcone nośnikom symboli, będącym jednocześ-
nie samymi w sobie wyrazicielami treści symbolicznych (np. pas z całą swoją bogatą sym-
boliką), przy których dokonano rozbioru samego nośnika na jego poszczególne elementy 
składowe (w przypadku pasa: na taśmę, sprzączkę, okucia etc.) i omówiono pojawiające się 
na tychże składowych wyobrażenia symboliczne, ukazujące czy to pary zakochanych, czy 
kwiaty lilii, co nie zmienia faktu, że lilia będzie wszak omówiona osobno, a o znaczeniu 
pary już przed momentem czytaliśmy. 

To swego rodzaju zamieszanie zostało spotęgowane jeszcze przez typograficzny układ
całej książki, brak w niej bowiem warstwowego potraktowania symboli i brak odpowied-
nich wcięć tekstu, czy chociaż użycia rozstrzelenia lub wytłuszczenia, co rozjaśniłoby 
przyjęty sposób prezentacji. Niestety, na każdym poziomie, czy chodzi o nośnik symbolu 
(np. zapinki, pas), czy o tego nośnika pomniejszą odmianę lub część składową (np. za-
pinki typu Tassel, zakończenia pasa), czy mowa jest o głównym motywie symbolicznym 
(np. lew), czy też o jakimś zawężeniu w jego treści symbolicznej (np. lew heraldyczny 
wspięty), mamy przed oczyma jedną i tę samą kursywę, co zmusza czasem nawet uważ-
nego czytelnika do wertowania publikacji, by nie zgubić się w gąszczu poszczególnych 
podzbiorów obiektów i znaczeń, tak jednorodnie zaprezentowanych czytelnikowi. Przy-
jęty układ spowodował również bardzo dużą ilość powtórzeń, i to nie tylko wspomnianą 
wyżej powtarzalność omawianych motywów, ale i dosłowne powtórzenia treści, a nawet 
autocytaty w obrębie samej pracy, co sprawia, że Autor w kolejnych rozdziałach zamiesz-
cza po dwa razy te same informacje10. Wynika to najpewniej również z faktu, że książka 
stanowi niejako podsumowanie prowadzonych przez K. Wachowskiego od kilku lat badań, 
których cząstkowe efekty były uprzednio publikowane oddzielnie w literaturze fachowej, 
a które Autor, z uwagi na niedosyt podobnych opracowań na polskim gruncie, postanowił 
uzupełnić i zebrać w jednym tomie. 

Wbrew tytułowi pracy i założeniom wstępnym, w monografii pojawiają się fragmen-
ty poświęcone figurkom świętych, które są co prawda „traktowane są na ogół en masse 
jako przejaw pobożności domowej”11, tym niemniej nieuzasadnione jest ich wyrzucenie 
ze sfery sacrum i włączenie do sfery świeckiej, gdyż n i e  s ą  t o  „przedmioty [...] będące 
w codziennym użyciu w sferze profanum”12, ponieważ ich użycie w pobożności świeckiej 
samo w sobie konstytuuje wokół nich swoistą sferę sacrum, czyniąc je nośnikami war-
tości religijnej i tym samym zastępczymi przedmiotami kultu. No, chyba żeby założyć, 
iż gliniane figurki Świętej Rodziny były używane bez głębszej refleksji tylko i wyłącznie
jako przysłowiowy przycisk do papieru. Tym bardziej rażące jest to przesunięcie ze sfery 
sacrum w sferę profanum w przypadku wspomnianych przez Autora, przy okazji rozdzia-
łu o symbolice fauny, tzw. agnusków, o których wszak sam Autor (sic!) napisał, że były 
traktowane jako święte relikwie, i których błogosławienie w omawianym okresie było 
przywilejem samego papieża13.

Z pewną rozwagą przyjąłbym rzucone przez K. Wachowskiego mimochodem zdanie 
mówiące, jakoby na Śląsku ikonografia tzw. pieczęci z damą ukazywała księcia i jego

10 Por. Wachowski, Emblemata, s. 43 i 111 (zapinki z miniatur Kodeksu lubińskiego); 95 i 107 
(agnuski);  97 i 108 (NMP a Baranek Boży); czy najbardziej zauważalny autocytat ze s. 101, powtó-
rzony na s. 135 (szklane naczynia).

11 Ibidem, s. 128.
12 Ibidem, s. 8.
13 Ibidem, s. 107.
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małżonkę podającą mu hełm14. Nie jest to prawdą w obliczu istnienia takich pieczęci 
z wizerunkiem księcia i dwiema niewiastami, co niewątpliwie sugeruje czysto konwencjo-
nalną ikonografię miłości dwornej, nie zaś eksponowanie znaczenia miłości małżeńskiej
(wspomina o tym fakcie cytowany przez Autora J. Witkowski15). Na marginesie dodajmy, 
że jakkolwiek minnesang i twórczość poetów francuskich stanowią fascynujący aspekt 
średniowiecznej obyczajowości dworskiej, to jednak krótka, jednostronicowa sekcja po-
święcona poezji miłosnej16 ma się nijak do tematu monografii i nie wnosi nic nowego do
znanego mi stanu badań w tej materii.

Godna podkreślenia jest natomiast, dostrzegalna na każdym kroku w publikacji, daleko 
posunięta rozwaga Autora przed jednoznacznym formułowaniem sądów na temat znaczenia 
niektórych symboli. Jednym z jej przykładów jest wyraźna powściągliwość przed zbyt kate-
gorycznym łączeniem niektórych dewiz i inicjałów ‘A’ oraz ‘M’ li tylko z kultem maryjnym 
lub wyłącznie z miłością dworną17. Szkoda natomiast, że Autor tak mało miejsca poświęcił 
choćby przebogatej symbolice serca i nie sięgnął przy tym do przekrojowej monografii tego
symbolu, która nie tak dawno ukazała się w polskim przekładzie18. 

Niezwykle istotnym elementem publikacji K. Wachowskiego jest materiał ilustracyjny 
(nie wiedzieć czemu rozbity na ilustracje w tekście [48 rycin] i tablice na końcu książki [53 
ryciny], nie różni ich wszak ani dobór ilustracyjny, ani kolorystyka, ani rodzaj papieru), 
ukazujący fotografie i przerysy przywoływanych i omawianych źródeł materialnych. Choć
częściowo są to, co oczywiste, materiały rozpoznawalne dla badaczy zagadnienia, a nawet 
powszechnie znane i dostępne w zasobach sieciowych (np. Madonna w komnacie, Kodeks 
lubiński, Kodeks heidelberski czy depozyt ze Środy Śląskiej), pewna ich część to ilustracje 
wcześniej niepublikowane. Niebagatelne znaczenie ma jednocześnie fakt, że Autor zebrał 
w setce tablic ilustracyjnych przebogaty materiał na temat symboliki wykorzystywanej do 
ozdabiania średniowiecznych artefaktów.

Praca K. Wachowskiego może stanowić, zgodnie z zamysłem samego Autora, kamień 
milowy i przyczynek do bardziej gruntownych badań poszczególnych zagadnień świeckiej 
emblematyki średniowiecznej19. Ewentualni kontynuatorzy mogą więc być mu wdzięczni 
za zebranie w jednej monografii rozproszonych dotąd śladów, czym niewątpliwie ułatwił
im początkowe poszukiwania. W badaniach polskiej średniowiecznej ikonografii zdobiącej
przedmioty codziennego użytku praca K. Wachowskiego ma niewątpliwie charakter pre-

14 Ibidem, s. 24.
15 Jacek Witkowski, Książę i dama na turnieju. Przejawy obyczajowości turniejowej w sztuce 

śląskiego średniowiecza, „Quart: Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 
15, 2010, s. 7–8.

16 Wachowski, Emblemata, s. 30–31.
17 Np. ibidem, s. 51. Zarzut zbyt pochopnego generalizowania znaczenia inicjałów został wpraw-

dzie nie tak dawno wytoczony przeciw tezom Autora w pewnej dyskusji (w której notabene prof. 
Wachowski osobiście nie uczestniczył), spotkał się jednak ze zdecydowaną reakcją Lecha Marka, 
który na paru przykładach udowodnił, że symbol z definicji jest wieloznaczny i nie można nigdy 
przypisywać mu a priori jednego tylko znaczenia, a symbolika miłosna i maryjna nierzadko się prze-
nikały. Rzecz miała miejsce 12 VI 2015 r. w Instytucie Archeologii UWr podczas dyskusji wieńczącej 
prelekcję Artura Boguszewicza pt. W poszukiwaniu kultury rycerskiej. Materialne przejawy życia 
codziennego i zdarzeń niecodziennych na zamkach.

18 Ole M. Høystad, Serce. Historia kultury i symbolu, tłum. Maria Gołębiewska-Bi jak, 
Warszawa 2011.

19 Wachowski, Emblemata, s. 9.
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kursorski i jej podjęcie zasługuje na uznanie. Mimo wspomnianych uwag, wysoka wartość 
merytoryczna książki, podbudowana rozległą wiedzą Autora i szeroką bazą porównawczą 
(co udowadnia także bogata bibliografia pracy), oraz solidne zakotwiczenie w źródłach
materialnych sprawiają, że Emblemata mediaevalia profana Krzysztofa Wachowskiego 
powinny stać się lekturą obowiązkową każdego archeologa, historyka sztuki średnio-
wiecznej i historyka zajmującego się kulturą materialną czy kulturą umysłową wieków 
średnich w Polsce.

Dominik Sawina 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Husitské století, vyd. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2014, ss. 789.

Praca zbiorowa Husitské století jest trzecim już tomem z serii publikacji obejmujących 
w sposób syntetyczny kolejny etap historii ziem Korony Czeskiej w średniowieczu. W od-
różnieniu jednak od pierwszych dwóch tomów w tym przypadku w tytule nie występuje 
nazwa jednej dynastii panującej (jak wcześniej Przemyślidzi czy Luksemburgowie), która 
jako czynnik integrujący materiał historyczny ułatwiałaby przedstawienie XV stulecia 
w sposób przejrzysty i spójny. Z drugiej strony brak takiego czynnika zdaje się dostatecznie 
zrekompensowany innym fenomenem, który całą epokę przełomu literalnie charakteryzuje 
dobitnie jednym słowem – husytyzm.

Ramy chronologiczne podane na wstępie pracy można określić według słów samych 
Redaktorów jako „krótki wiek XV”, tj. okres pomiędzy objęciem przez Jana Husa prebendy 
kaznodziejskiej w Kaplicy Betlejemskiej w 1402 r. a zawarciem tzw. Pokoju Kutnohor-
skiego w 1485 r. W poszczególnych rozdziałach jednak ze zrozumiałych względów nie 
trzymano się kurczowo owych dat, lecz z uwagi na wskazanie pewnych długotrwałych 
tendencji procesu historycznego wkraczano nieraz w wiek XIV lub XVI. Zakres teryto-
rialny pracy można określić bardziej precyzyjnie, albowiem Autorzy spojrzeli na epokę 
husycką z perspektywy nie tylko Królestwa Czeskiego i Pragi, gdzie rozegrały się kluczowe 
wydarzenia, lecz również ziem ościennych wchodzących w skład Korony Czeskiej, przy 
czym Morawom (Petr Elbel), Śląskowi (Martin Čapský) oraz Górnym i Dolnym Łużycom 
(Lenka Bobková) poświęcono osobne, często dość obszerne rozdziały.

Redaktorzy starali się z definicji unikać ideologicznych uprzedzeń, uproszczeń oraz
schematycznego podejścia do podejmowanego tematu, tak często spotykanych w historio-
grafii minionych dziesięcioleci oraz stuleci, kiedy to postacie, idee oraz zjawiska historycz-
ne otrzymywały pozytywne, czy też negatywne, w każdym razie bardzo skrajne oceny. Ich 
koncepcja epoki natomiast polega na zbadaniu głębokich przemian w sferze politycznej, 
społecznej, religijnej oraz kultury, w równej mierze duchowej i materialnej. Tym założe-
niom odpowiada również struktura pracy, składająca się z czterech wielkich części: Refor-
ma a revoluce, Prostor a společnost, Kultura oraz Království dvojího lidu, przy czym na 
początku każdej z nich umieszczono rozdział wprowadzający do odpowiedniego tematu.

Taki schemat zdaje się zrozumiały z jednym może tylko wyjątkiem. Zawartość ostat-
niej części można było śmiało umieścić w pozostałych, np. rozdział Humanismus (Anto-
nín Kalous) można by przesunąć do części Kultura, rozdziały Kališnická církev (Blanka 
Zilynská) i Stavovství (Robert Novotný) do Prostor a společnost itd. Szczególnie rozdział 
Kališnická církev pasowałby lepiej ze względów porównawczych obok rozdziału Katolická 
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církevní správa (Jan Hrdina). Z drugiej strony Redaktorzy chcieli przez wyszczególnienie 
ostatniej części podkreślić długotrwałe skutki rewolucji husyckiej (panowanie Jerzego z Po-
diebradów, wojny z Maciejem Korwinem, zabiegi Jagiellonów o czeską koronę, początki 
Jednoty Brackiej itd.), która zakończyła się właściwie dopiero w samym końcu XV w. 

Lektura publikacji prowadzi czytelnika do konkluzji, że ziemie czeskie, ale przede 
wszystkim Czechy i Morawy, przeszły przez głębokie, czasami nieodwracalne zmiany 
w sferze religijnej, polityczno-społecznej oraz ustrojowej. Przyczyn owych przemian było 
więcej, na niektóre z nich wskazano szczegółowo, jednak bez arbitralnego rozstrzygnięcia, 
które z nich były decydujące. Z drugiej strony w sferze kultury takich przełomowych zmian 
nie znajdujemy, natomiast zauważyć można nasilenie pewnych tendencji trwających od 
stuleci, jak w przypadku kaznodziejstwa (Pavel Soukup), piśmiennictwa (Jaroslav Boubín), 
muzyki (Lenka Hlávková i Hana Vlhová-Wörner) czy sztuki (Milena Bartlová).

Ze szczególnym zainteresowaniem czyta się jednak rozdziały głównych Redaktorów 
– Pavlíny Cermanovej o radykalizmie husyckim, Pavla Soukupa o Husie, kaznodziejstwie 
i kulturze, Roberta Novotnego o szlachcie i społeczeństwie, ale również husytologa Petra 
Čorneja o Pradze i losach porewolucyjnego utrakwizmu. Z różnych perspektyw wyłania 
się przed czytelnikiem epoka nie tylko przemian, ale również nowych możliwości, a tym 
samym i wewnętrznych sprzeczności. W tekście przewija się stale powracające pytanie: 
czy husytyzm, a szczególnie zwycięski utrakwizm, w postaci uzgodnionych kompaktatów 
miał realne szanse nie tylko na reformę Kościoła i społeczeństwa, ale w ogóle na samo prze-
trwanie w ramach średniowiecznego chrześcijańskiego uniwersalizmu? Autorzy podchodzą 
do niego ostrożnie, świadomi tego, iż negatywne wartościowanie uporczywego trzymania 
się przez utrakwistów struktur Kościoła rzymskiego oraz całego dorobku filozofii i teologii
scholastycznej tylko z punktu widzenia późniejszego rozwoju (reformacja XVI w.) było-
by daleko idącym uproszczeniem. Tym samym publikacja wpisuje się w pewnym sensie, 
wbrew deklarowanej niestronniczości, w nurt rehabilitacji utrakwizmu jako pełnowartoś-
ciowego programu reformy, jakkolwiek nieskutecznej, średniowiecznego społeczeństwa, 
jak ją przedstawił np. Zdeněk V. David.1

Chociaż w publikacji nie są poruszane żadne kwestie kontrowersyjne, wręcz odwrotnie, 
prezentowane są osiągnięcia dotychczasowych badań, to jednak przemyślenia Autorów 
prowadzą automatycznie do stawiania dalszych pytań oraz inspirują do pogłębiania badań 
nad przyczynami kryzysu oraz sposobami jego przezwyciężania w ówczesnym społeczeń-
stwie. Dzięki zaprezentowanemu szerokiemu wachlarzowi tematów badania nad epoką 
husytyzmu mogą i powinny podążać w wielu kierunkach. Redakcji udało się przedstawić 
tę epokę prawie w całej jej rozciągłości i głębi. Jednego tematu mi jednak brakuje, mia-
nowicie stosunków gospodarczych. Aczkolwiek gdzieniegdzie pojawiają się odpowiednie 
wątki w rozdziałach poświęconych szlachcie, miastom (Martin Musílek) czy kulturze ma-
terialnej (Martin Čechura), jest to jednak ze względu na ważność tematu zdecydowanie za 
mało. Brak oddzielnego rozdziału o gospodarce może być o tyle bardziej odczuwalny, iż 
nie musi wynikać z niedostrzeżenia przez Redaktorów jej znaczenia w życiu średniowiecz-
nego społeczeństwa, lecz z niemożności znalezienia kompetentnego autora zajmującego 
się tą problematyką.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę publikowanie w ostatnim dwudziestoleciu solidnych syn-
tez o husytyzmie autorstwa czołowych husytologów, jak Franciszek Šmahel, Petr Čornej 
czy Stanisław Bylina, to opracowanie tematu stanowiło dla zespołu redakcyjnego wraz 

1 Zdeněk V. David, Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi, Praha 
2012 (tłum. z wyd. angielskiego 2003).
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z Autorami należącymi w większej mierze do młodego i średniego pokolenia historyków-
-mediewistów nie lada wyzwanie. Tekst publikacji został opracowany pod względem 
językowym oraz merytorycznym na wysokim poziomie. Ważną częścią składową tomu 
są krótkie biogramy ponad 40 wybitnych osobistości żyjących i działających w przedsta-
wianej epoce. Wielka ilość kolorowych ilustracji przedstawiających rękopisy, iluminacje, 
dokumenty, zabytki architektury, dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, ponadto 
plany, mapy itp., na które można się natknąć niemal na każdej stronie (!), pełni wręcz funk-
cję wizualizacyjną tekstu historycznego, czyniąc jego treść jeszcze bardziej plastyczną, co 
z pewnością wysoko oceni nie tylko zainteresowany czytelnik niefachowiec.

Přemysl Bar 
(Filozofická fakulta MU Brno oraz Institut für Mittelalterforschung Wien)

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i for-
ma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.), Kraków: Wydawnictwo Universitas, 
2014, ss. 275.

Badania nad średniowiecznym ceremoniałem umożliwiają zrozumienie relacji zarówno 
międzyludzkich, jak i człowieka z Bogiem w ówczesnej Europie1. Określał on nie tylko 
status osób uczestniczących w ceremonii, ale również stopień zależności, wiążący nieraz 
przez całe życie. Jednym z charakterystycznych rytuałów była przysięga. Zobowiązanie 
i potwierdzenie własnego słowa w chrześcijańskim systemie wartości było obecne i sto-
sowane w średniowiecznym systemie prawnym, przede wszystkim jednak funkcjonowało 
jako element życia wspólnotowego. Autorzy recenzowanej pracy podjęli się próby ujęcia 
„technicznych” aspektów ceremonii przysięgi – form oraz towarzyszących jej gestów 
– w wiekach od X do XV. Próby wielkiej w jej znaczeniu, jednocześnie jednak w dużym 
stopniu niekompletnej.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe prace Michaliny Dudy oraz Sławomira 
Jóźwiaka, wymieniona tematyka jest opracowywana po raz pierwszy w tak szerokim uję-
ciu2. Autorzy wywodzą się ze środowiska toruńskich mediewistów. Swoje zainteresowania 
koncentrowali wcześniej na dziejach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. M. Duda 
w swojej najważniejszej publikacji analizowała problem lekarzy i leczenia wielkich mi-
strzów krzyżackich3. Z kolei S. Jóźwiak, nota bene opiekun pracy dyplomowej M. Dudy, 
w swoich badaniach skupiał się przede wszystkim nad administracją, działaniem organów 
centralnych i terytorialnych w państwie zakonu krzyżackiego, jak również grą wywiadów 
pomiędzy tą korporacją militarną a Królestwem Polskim4. Ponadto wspólnie z Januszem 

1 Jean-Claude Schmit t, Gest w średniowiecznej Europie, przeł. Hanna Zaremska, Warszawa 
2006, s. 15.

2  Należy zaznaczyć, że recenzowana książka nie jest jedynym efektem współpracy obojga Au-
torów, zob. Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Sposoby składania przysięgi w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach w późnym średniowieczu – zarys problematyki, „Zapiski Historyczne”, 79, 
2014, 1, s. 7–37.

3 Praca była sygnowana poprzednim nazwiskiem Autorki, zob. Michalina Broda, Lekarze w pań-
stwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV wieku, Kraków 2013.

4 Sławomir Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Stu-
dium nad sposobem pozyskiwania i wykorzystywania poufnych informacji w późnym średniowieczu, 
Malbork 2004; idem, Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyżackiej 
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Trupindą analizował problematykę życia codziennego braci-rycerzy na dworze malbor-
skim oraz strukturę większych ośrodków zamkowych na terenie państwa zakonnego 
w Prusach5. 

Temat książki M. Dudy i S. Jóźwiaka zdeterminował ośmioczęściową konstrukcję 
pracy, wliczając wstęp i zakończenie. Autorzy we wstępie określają zakres terytorialny 
swoich badań – tereny Europy łacińskiej, z uwzględnieniem państw krzyżowców w Ziemi 
Świętej. Zwracają uwagę na niewielkie zainteresowanie tematem ze strony badaczy za-
chodnioeuropejskich, którzy, jak sugerują, zajmowali się formą i symboliką przysięgi tylko 
na marginesie prowadzonych badań6. Nie bez znaczenia pozostaje pomoc prof. Sylvaina 
Gouggenheima, który był konsultantem M. Dudy i S. Jóźwiaka podczas pracy nad tekstem, 
co Autorzy podkreślili na końcu wstępu7.

W I rozdziale książki Autorzy pochylają się nad problemem postawy i gestu osób 
zobowiązujących się do złożenia przysięgi. Powołują się przede wszystkim na źródła 
francuskie, niemieckie i czeskie, zarówno o charakterze historiograficznym, jak i ikono-
graficznym. Zakres analizowanych tekstów dotyczy m.in. cesarstwa w dobie panowania
cesarza Karola IV, zakonu krzyżackiego w Prusach, ziem Królestwa Francji oraz miast na 
terenie dzisiejszych Niemiec oraz Czech. Skupiają się na uchwyceniu znaczenia przysięgi 
składanej w postawie stojącej lub klęczącej, przez podniesienie ręki (zarówno prawicy, jak 
i w wyjątkowych wypadkach lewej dłoni), dwóch palców lub większej ich liczby.

Rozdział II, najobszerniejszy w całej monografii, dotyczy przedmiotów, na które
składano przysięgę. Autorzy uznają stwierdzenia pochodzące z obecnych w dotychczaso-
wej literaturze przedmiotu prac, że najważniejszymi obiektami były: księgi zawierające 
Pismo Święte, relikwiarze związane z męką Chrystusa i świętymi Kościoła katolickiego 
bądź obiekty zawierające takie przedmioty, jak np. ołtarze8. Podają jednak wyjątki, przede 
wszystkim związane z przysięgami osób nienależących do wspólnoty Kościoła, a zamiesz-
kujących tereny pod duchową protekcją biskupa Rzymu, m.in. Żydów przysięgających 
przed sądem Królestwa Jerozolimskiego. Ponadto M. Duda i S. Jóźwiak rozpatrują kwestię 
genezy zwyczajów składania obietnic na konkretne przedmioty, ich symbolikę i rozwój 
w wiekach średnich.

Rozdział III traktuje o znaczeniu przysięgi o charakterze ustrojowym. Został on we-
wnętrznie podzielony na trzy części, w których omówiono: przysięgę uświęcenia władzy 
(elekcyjną), hołdowniczą (relacja lennik–wasal) oraz feudalną (wierności). Autorzy w tym 
rozdziale odeszli od tematycznego ujęcia kwestii przysiąg, podążając za przykładami 
w chronologicznym układzie. Stopniują wagę przysięgi elekcyjnej – od tej składanej przez 
cesarzy rzymskich po królów średniowiecznej Europy.

Rozdział IV M. Duda i S. Jóźwiak poświęcili zagadnieniom związanym z przysięgą 
sądową. Ten rozdział zawiera pięć części, uwzględniających rodzaj składanej obietnicy 

(16 VIII–8 X 1409 roku), „Roczniki Historyczne”, 79, 2013, s. 57–72; idem, Centralne i terytorial-
ne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój – przekształcenia 
– kompetencje, Toruń 2012.

5 Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia 
i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012; i idem, Życie 
codzienne na zamku wielkich mistrzów w Malborku (1309–1457), Malbork 2011. 

6 Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma 
przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.), Kraków 2014, s. 10.

7 Ibidem, s. 21. 
8 Ibidem, s. 70. 
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dotrzymania słowa w zależności od sprawy: przysięgi procesowej, kontraktowej (dłużnej), 
rozstrzygającej (zwalniającej), uwalniającej z ekskomuniki oraz testamentowej. W wy-
padku części dotyczącej przysięgi procesowej Autorzy skupiają się przede wszystkim na 
obietnicach składanych w trakcie procesów inkwizycyjnych oraz kanonicznych. Ponad-
to dowodzą trudności w skompletowaniu materiałów dotyczących przysiąg składanych 
w procesach o długi9.

Znaczenie przysiąg o charakterze międzypaństwowym: traktatów pokojowych, ukła-
dów, sojuszy, przymierzy i rozejmów oraz opis ich form ujęto w V rozdziale. W pierwszej 
jego części Autorzy uwypuklają przykłady dotyczące traktatów pokojowych zawieranych 
między książętami, a później królami z dynastii Piastów z zakonem krzyżackim w XII–XIV 
stuleciu. Drugim elementem dominującym w rozdziale jest analiza przypadków rozstrzyg-
nięć pomiędzy Francją i Anglią w dobie wojny stuletniej10. 

Rozdział VI zawiera analizy przysiąg składanych przez duchowieństwo. Ta część pracy 
została podzielona na dwa podrozdziały, w zależności od statusu duchownego i urzędu osób 
składających przysięgę: księży i zakonników. Autorzy podkreślają znaczenie interpretacji 
przez papieży legalności i poprawności składanych przysiąg przy jednoczesnym określeniu 
znaczenia kodyfikacji papieskich dla przysiąg składanych przez osoby świeckie. Miały one
stać się wówczas normą prawną niezależnie od stanu osoby składającej obietnicę, a różnice 
dotyczyły jedynie rytu ich składania.

M. Duda i S. Jóźwiak podjęli się ogromnego zadania odtworzenia obrazu rytu i formy 
przysięgi ludzi „czasów katedr” we wszystkich możliwych okolicznościach i z ujęciem 
stanów i statusu uczestników owych wydarzeń. Efekt, który przyniosły rzetelne analizy 
faktograficzne, ukazuje jednak pewne rysy.

Zastrzeżenia mogą się pojawić już przy analizie pierwszego członu tytułu książki: 
Ze świata średniowiecznej symboliki, w zestawieniu z jej zawartością. Tytuł wskazuje na 
wyizolowanie formy i techniki wykonywanych gestów od ich symboliki i znaczenia, co 
widoczne jest w jego drugim członie: Gest i forma przysięgi... Na podstawie lektury wstępu 
można spodziewać się próby zaprezentowania statystycznego ujęcia form przysiąg – gdzie 
i w jakich odstępach czasu składano przysięgi: za pomocą ręki, dwóch palców, lewej dło-
ni itd. Badaniom, oprócz samej techniki gestu i postawy, podlegać miałyby ewentualnie 
elementy symboliczne i geneza, na co wskazują sami Autorzy (s. 8). W związku z tym 
wątpliwości budzi koncepcja książki. Wydaje się bowiem, że nie jest uzasadnione wyłą-
czenie formy gestu przysięgi z jego kontekstu kulturowego i okoliczności jego złożenia. 
Takie wyłączenie sprawia, że sama przysięga pozostaje „sucha” w swoim opisie, bez kon-
tekstu i genezy jej złożenia, które wydają się najważniejsze. Tego rodzaju założenie jest 
realizowane na kolejnych stronach książki, stąd uwaga do tytułu pracy. Należy pamiętać, 
że właśnie w zależności od okoliczności i potrzeb osób uczestniczących w rytuale dobie-
rano elementy i formy tego ceremoniału, które mogły być wyjątkowe, dostosowane do 
okoliczności związanych tylko z daną osobą, bądź mogły stać się rytem obowiązującym 
następców, np. przy koronacji.

Biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne, praca została zdominowana przez źródła  
z Europy Zachodniej oraz z państwa utworzonego przez zakon krzyżacki. Brakuje w znacz-
nym stopniu ujęcia z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Węgier. 
Samo państwo Piastów, jak również odradzające się Królestwo Polskie zostały potrak-

9 Ibidem, s. 180.
10 Ibidem, s. 198.
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towane marginalnie. Wybija się na tym tle czterokrotnie przywołany na łamach książki 
polsko-krzyżacki traktat pokojowy zawarty na polach pod Wierzbiczanami w 1343 r. 
Być może wykluczenie koronacji królewskich oraz rytuałów przysięgi z państw Europy 
Środkowo-Wschodniej podyktowane było koncepcją Autorów, jednak poszerzona analiza 
mogłaby dostarczyć interesujących elementów służących do konfrontacji różnych odmian 
ceremoniału. Do tego jednak nie doszło w pracy M. Dudy i S. Jóźwiaka, a uczynili to inni 
badacze, przynajmniej jeśli chodzi o elekcję i ceremoniał koronacji władców środkowo-
europejskich11. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że pojęcie chrześcijańskiej Europy w okresie propo-
nowanym przez Autorów jest znacznie szersze – obejmuje nie tylko Europę Zachodnią  
i państwa krucjatowe, lecz także Bałkany i Ruś, rejony, do których wówczas (od X do 
XV w.) misje chrześcijańskie z pewnością dotarły12. Mimo że we wstępie do pracy Autorzy 
zastrzegli, że w tekście omawiane są głównie przypadki z kręgu chrześcijaństwa podległego 
biskupowi Rzymu, z wykluczeniem Bizancjum i Rusi ze względu na „bogatą ilość zacho-
wanych źródeł” (s. 8–9), nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zwrot „chrześcijańska Europa” 
w tytule nie wyczerpuje kontekstu geograficznego omawianego w książce, nie mówiąc już
o całkowicie pominiętych w pracy źródłach do dziejów Półwyspu Bałkańskiego, chociażby 
do dziejów Królestwa Chorwacji, istniejącego samodzielnie do unii personalnej z Wę-
grami w XII stuleciu13. W związku z tym wydaje się, że adekwatniejsze do treści książki 
byłoby określenie łacińska Europa, które obejmuje zakres terytorialny i językowy źródeł 
proponowany w pracy. Oczywiście z punktu widzenia Autorów może to być li tylko „gra” 
pomiędzy zakresami znaczeniowymi pojęć „chrześcijańska” i „łacińska” Europa, jednak 
pozostaje to ich niedopatrzeniem.

W sytuacji gdy Autorzy korzystają ze źródeł francuskojęzycznych, budzi ogromny 
sprzeciw niedowartościowanie Księgi koronacyjnej, ustanowionej przez Karola V Mądrego, 
z lat 1364–136514. Autorzy powołują się na angielskojęzyczną edycję źródłową, jednakże 
dotyczącą geograficznie ziem Królestwa Francji. W porównaniu z innymi źródłami z tego
obszaru została ona potraktowana bardzo powierzchownie (s. 156). Księga ta determino-

11 Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. Józef Dobosz, 
Marzena Matla, Leszek Wetesko, Gniezno 2011. 

12 Jedną z najstarszych prac badaczy polskich traktujących o początkach chrześcijaństwa na Rusi 
była rozprawa Władysława Abrahama, zob. Władysław Abraham, Powstanie organizacyi Kościoła 
łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904. Z kolei jedną z publikacji o dziejach chrześcijaństwa w rejonie 
Półwyspu Bałkańskiego jest praca: Boris N. Flor ja, U istokov religioznogo raskola slavianskogo 
mira (XIII v.), Sankt-Petersburg 2004. Ponadto w zasobach Biblioteki Narodowej znajduje się zbiór 
źródeł do dziejów m.in. Serbii; vide: Zbornik srednjovekovnih ćiriličkich povelja i pisama Srbije, 
Bosne i Dubrovnika. Knj. 1, 1186–1321, prired. Vladimir Mošin et alles, Beograd 2011. Autor re-
cenzji jedynie wskazuje opracowania, które mogłyby stać się podstawą do wszczęcia kwerendy nad 
literaturą opisującą ceremoniały w ogóle w tej części Europy. 

13 Historia Królestwa Słowian, czyli latopis popa Duklanina, opr. Jan Leśny, Warszawa 1988, 
s. 73–74. Latopis podaje co prawda lakoniczną wzmiankę o panowaniu Tomisława, jednak jest do-
wodem na istnienie samodzielnego władztwa króla koronowanego przez papieża, co mogłoby być 
podstawą do rozpoczęcia badań nad tym rzadko wspominanym w historiografii europejskiej obszarem 
Europy. Autor recenzji pomija źródła bizantyńskie, chociażby autorstwa Konstantyna Porfirogenety, 
którego państwo wielokrotnie kontaktowało się z królestwami i księstwami na obszarze Półwyspu 
Bałkańskiego.

14 The Coronation Book of Charles V. of France, ed. by Edward S. Dewick, London 1899.
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wała późniejsze elekcje i ceremoniały koronacji władców Francji. Stwierdzenie, iż formuła 
koronacji w stosunku do poprzednich, opisanych w Le ceremonial français, była „skromna 
i [...] praktycznie identyczna”, wydaje się niewłaściwe. Uważniejsza analiza tego źródła 
umożliwiłaby dostrzeżenie interesującego i wyjątkowego elementu świeckiego przysięgi 
Karola V, a mianowicie wykorzystania w ceremoniale sztandaru Oriflamme15. Pochodził 
on z opactwa St. Denis, jednak poza opactwem miał znaczenie militarne – pełnił bowiem 
funkcję proporca bojowego królów francuskich. Pojawienie się sztandaru Oriflamme 
w Reims, miejscu składania przysięgi przez Karola V, świadczy o jego świeckiej symbo-
lice. Oznaczało to, że król zobowiązywał się do podjęcia walki przeciwko angielskim na-
jeźdźcom, a więc Karol V Mądry odgrywał, oprócz roli władcy-administratora terytorium, 
także rolę tego, który wyznacza kierunek swojego panowania i co za tym idzie – rozwoju 
państwa (koncepcja rex et rector), co było zrozumiałe dla poprzedników Kapetyngów na 
tronie królewskim16. 

Opis traktatu pokojowego zawartego pomiędzy królem Kazimierzem a wielkim mi-
strzem Ludolfem Königiem w 1343 r. wymaga uzupełnienia co do symboliki. Mianowicie 

Arcybiskup z Reims błogosławi sztandar Oriflamme.  
Źródło: The Coronation Book of Charles V, King of France, [w:] Cotton Tiberius B. VIII, f. 73  

[ze zbiorów online British Library, nazwa pliku: c13220 87; vide: https://imagesonline.bl.uk/en/
asset/show_zoom_window_popup.html?asset=26607&location=grid&asset_list=26607&basket_

item_id=undefined (dostęp: 14 II 2015)].

15 Helen Lacey, A Comparison of the Illuminations of Liber Regalis with those of the Coronation 
Book of Charles V of France, „York Medieval Yearbook”, 1, 2002, s. 4. Artykuł dostępny również 
w wersji elektronicznej: http://www.york.ac.uk/teaching/history/pjpg/Coronation.pdf . Zob. il. w ni-
niejszej recenzji.

16 Wojciech Fałkowski, Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 
2011, s. 38. 
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przysięga króla złożona na koronę17 miała jeszcze jedno znaczenie. Istniejące przed XIV 
w. traktaty dotyczące nierozerwalności terytorium państwa symbolizowanej przez koronę 
królewską oraz koncepcja Corona Regni Poloniae zdają się od razu narzucać dodatkowy 
wymiar gestu polskiego króla: mimo zawarcia traktatu, poprzez dotknięcie korony Ka-
zimierz zobowiązywał się (możliwe, że także swoich następców) do zapewnienia niero-
zerwalności terytorium państwa, a co za tym idzie – do odzyskania zagrabionych przez 
zakon krzyżacki ziem. W pracy M. Dudy i S. Jóźwiaka brakuje jednak próby konfrontacji 
z tezami Jana Dąbrowskiego, chociażby w przypisach18.

Konstrukcja pracy sprawia wrażenie chaotycznej – wątki dotyczące przedmiotów, na 
które składano przysięgę, pojawiają się w części dotyczącej gestów. Dosłowne powtórzenie 
tego samego akapitu w odstępie kilkudziesięciu stron19 jest poważnym niedopatrzeniem ze 
strony Autorów. Taki błąd może wskazywać na pośpiech podczas redakcji książki. 

Mimo pojawiających się uchybień praca M. Dudy i S. Jóźwiaka próbuje się obronić 
poprzez zestawienie możliwie najliczniejszych przykładów składania przysiąg. Z aprobatą 
należy przyjąć podział tematyki zawartej w książce na sferę sacrum i profanum już na po-
ziomie rozdziałów. Znaczący jest również wachlarz źródeł zastosowany w pracy, co una-
ocznia szeroką kwerendę podjętą przez Autorów. Jednak mimo tych prób obrony książka 
wydaje się tylko przeglądem źródeł i zestawieniem podobnych do siebie form składania 
przysięgi. Dodatkowo powierzchowność analizy niektórych przykładów, nieszczęśliwie 
tych wyjątkowych, widoczne błędy redakcyjne lub składu, burzą spójność tekstu. 

Podsumowując, praca M. Dudy i S. Jóźwiaka dotycząca form składania przysięgi,  
a także ich symboliki i znaczenia stanowi w zasadniczej mierze przegląd źródeł, w których 
zawarte są informacje o obietnicach dotrzymania słowa w wielu kontekstach. Całość pracy 
sprawia wrażenie próby „ucieczki” przed konfrontacją z opisem i analizą znaczenia form 
rytuałów z czasów Merowingów i Karolingów, znanymi z wcześniejszych studiów20, przez 
co przy lekturze rozdziału pierwszego rodzi się przekonanie, że formy przysięgi zostały 
oderwane od kontekstu historycznego. Nie sposób oprzeć się wrażeniu chaotyczności, wy-
nikającemu, jak się wydaje, z pisania pracy w dużym pośpiechu. Ma ona charakter w dużej 
mierze wprowadzający i nie ujmuje zagadnienia całościowo.

17 Duda, Jóźwiak, Ze świata, s. 137. 
18 Dotyczy to przede wszystkim realizacji przez Jana i Karola IV Luksemburskich koncepcji 

corona regni w ramach dążeń do włączenia pod ich władztwo ziem Śląska, co było przeciwstawiane 
działaniom Kazimierza Wielkiego, dążącego do restytucji polskich praw do księstw śląskich, zob. 
Jan Dąbrowski, Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku, Kraków 2010, s. 34–35. Autor recenzji 
zaproponował wspomnianą interpretację Współautorce książki na XII Ogólnopolskiej Studenckiej 
Sesji Mediewistycznej w Krakowie (5–7 XII 2013 r.) Pomiędzy sacrum i profanum – źródła i funkcjo-
nowanie średniowiecznego ceremoniału, kiedy M. Duda wygłaszała referat uwzględniający w swojej 
treści zawarcie pokoju „wieczystego” i wątpliwości co do gestu króla Kazimierza. Autorka podczas 
dyskusji pozytywnie odniosła się do wspomnianej sugestii, jednak ta nie została uwzględniona 
w książce.

19 Duda, Jóźwiak, Ze świata, s. 137–138, 197–198.
20 Należy tutaj wymienić jedną z nowszych prac traktujących o znaczeniu rytuałów, także gestów 

przysięgi wierności, w rodach Merowingów i Karolingów, zob. Gerd Althoff, Potęga rytuału. Sym-
bolika władzy w średniowieczu, przeł. Agnieszka Gadzała, Warszawa 2011. Z prac polskich badaczy 
historii ceremonii i rytuałów należy wymienić przynajmniej jeden artykuł Wojciecha Fałkowskiego, 
zob. Wojciech Fałkowski, Pokora i upokorzenie króla. Rytuały i emocje, „Przegląd Historyczny”, 
100, 2009, 4, s. 661–689.
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Praca dwojga toruńskich mediewistów nie wyczerpuje problematyki badań nad prze-
biegiem i formą składania przysięgi w średniowiecznej Europie, które wymagają dalszych 
uzupełnień. W ewentualnym nowym wydaniu książki należałoby je uwzględnić, jak rów-
nież przeprowadzić niezbędne korekty.

Maciej Badowicz 
(Gdańsk)

Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870–1871, Katowice: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Źródła do Dziejów Kościoła 
Katolickiego na Górnym Śląsku, nr 7), 2014, ss. 379.

Zacząć warto od tytułu, który niestety myli czytelnika. To prawda, że korespondencje 
z Górnego Śląska wśród źródeł przeważają, ale przecież obok nich znajdziemy takie doku-
menty, jak konwencja genewska, manifest cesarza Napoleona III, odezwa króla pruskiego 
Wilhelma do poddanych, listy biskupów wrocławskiego i poznańskiego do wiernych, kaza-
nia wojenne nie tylko duchownych katolickich, lecz także protestanckich, korespondencje 
Francuzów, korespondencje Niemców, w końcu też listy Polaków z Wielkopolski. Może-
my przyjąć, że tego typu materiały były, zdaniem Autora, potrzebne, aby lepiej zrozumieć 
atmosferę wojny, która od dawna nie cieszyła się większym zainteresowaniem naszych 
historyków. Celem głównym Autora było pokazanie wojny oczami zwykłego żołnierza, 
a zwłaszcza Górnoślązaka. Koncepcja tego dzieła, które jest połączeniem opracowania hi-
storycznego ze zbiorem źródeł, jest nietypowa. Więcej niż jego połowę zajmują rozważania 
ogólne. Są w nich analizy teologiczne w rodzaju „Wojna religijna a wojny nowożytne” 
(w których Autor pisze o stosunku Ojców Kościoła do wojen). Nawiasem mówiąc, uderza, 
że wśród cytowanej literatury dominuje ta niemiecka. Potem następuje omówienie posta-
wy duchownych wobec wojny francusko-pruskiej, w końcu też opis samej wojny. Autor 
szczegółowo wylicza pułki, w których służyli Ślązacy, oraz ich wojenne straty. Niewątpli-
wie ciekawa jest analiza poglądów prezentowanych na łamach prasy zaborów pruskiego 
i austriackiego na temat omawianej wojny i motywów, jakie legły u ich podstaw (w tym 
zwłaszcza dotyczących sprawy likwidacji przez Włochy Państwa Kościelnego). Sporo 
miejsca zajęło omówienie duszpasterstwa wojskowego w tej wojnie, kazań głoszonych 
przez duchownych, roli odgrywanych przez księży i siostry zakonne w czasie działań 
wojennych. Znajdziemy tu nawet biogramy duszpasterzy wojskowych tej epoki. Osobno 
zajęto się postawami wojska wobec cywilów, co szczególnie w tej wojnie stało się chyba po 
raz pierwszy od dawna poważnym problemem ze względu na bardzo duże zaangażowanie 
francuskiej ludności w walkę z najeźdźcą. Warto podkreślić, że znaczna część informacji 
o wojnie jest oparta na relacjach prasy polskiej. 

W aneksach znajdziemy słowniczek wyrażeń gwarowych, niemieckich i wojskowych. 
Niewątpliwie jest on przydatny (dopiero tu widzimy, jak język ówczesny odbiega od 
używanego dzisiaj!), choć nie ze wszystkimi terminami fachowymi Autor potrafił sobie
poradzić, jak można zauważyć przy bliższej analizie takich pojęć, jak: jegr, fizylier i musz-
kieter. W przypadku terminu „zalety” (s. 186) chyba chodzi o pomyłkę, bo choć tłumaczy 
się je jako „pochwały, uznanie”, załączony oryginalny cytat pozwala sądzić, że chodziło 
tu raczej o „zaloty”.

Dla mnie niezwykle ciekawe były oryginalne listy przytaczane (głównie na podstawie 
prasy) w drugiej części aneksów. Korespondenci są pod wrażeniem zniszczeń dokonanych 



158 Artykuły recenzyjne i recenzje

przez działania wojenne. Właściwie trudno znaleźć takich, którzy nie byliby pełni uznania 
dla zaciętości i dzielności Francuzów („Francuzy mówją, iż się nie poddadzą, chociażby 
jedna tylko cegła na drugi stać będzie i choć jeden tylko żołnierz zostanie”, s. 283). W po-
równaniu z dzisiejszymi czasami podziw budzi głęboka religijność i pełne uznanie dla 
kapelanów wojskowych oraz sióstr zakonnych i ich pomocy niesionej tym, którzy ucier-
pieli na polu walki. Na nieprzywykłych do walki o własną ojczyznę wielkie wrażenie robi 
zaciętość francuskiej ludności cywilnej, która nawet ze zdobytych już miasteczek i wiosek 
nadal atakuje najeźdźcę („Cała ludność Francyi walczy z nami, starcy i dzieci, a nawet 
niewiasty chwytają się broni. Napadają ordynanse i pikiety, małe oddziały wojsk i kolum-
ny prowiantowe, wozy pocztowe i konnych pocztarzy, a to dzieje się codziennie”, s. 297). 
Autorzy listów – żołnierze armii pruskiej – tłumaczą się przed religijnymi redaktorami, że 
muszą w tej sytuacji karać śmiercią winnych („Serca żołnierzy przez długą wojnę i częste 
zdradzieckie zamachy zatwardziały jak kamienie. Walka toczy się z nieopowiedzianą zło-
ścią z obuch stron; nikt nie żąda, ani też nie daje pardonu”, s. 299). Toteż w tych warunkach 
powszechne było odpowiadanie na atak ludności cywilnej totalnym zniszczeniem miastecz-
ka („Komendant wydał miasto na splądrowanie i ostateczne zniszczenie [...]. Całe miasto 
liczące 6 tysięcy mieszkańców zamieniło się w pustynię... Pół godziny przed zapaleniem 
pozwolono żonom, dzieciom i starcom wynieść się z miasta, lecz mężczyźni co do jednego 
zginęli od miecza, bagnetu lub kuli...”, s. 284).

Tak samo widać, jak trudne moralnie było dla „poczciwych Ślązaków” zdobywanie 
żywności w wygłodzonym terenie przyfrontowym, zabieranie mieszkańcom ostatniego 
kęsa chleba. W warunkach dłuższego oblężenia, np. Paryża, już w tej epoce typowe jest 
nadawanie znanych sobie nazw uliczkom, budynkom (co stało się powszechne w czasie 
I wojny światowej). Może niełatwo dziś w to uwierzyć, ale myśli wielu walczących krążą 
wokół losów papieża, który w konsekwencji tego konfliktu utracił w praktyce Państwo
Kościelne. 

Autor bardzo dobrze wydobył wątpliwości natury moralnej, jakie targały jego rodakami 
w bardzo trudnych warunkach zaciekłej wojny, w której trzeba było wykonywać rozkazy 
prywatnie oceniane nawet jako nieludzkie. Historyk wojskowości pewno dostrzegłby w re-
cenzowanej książce więcej braków. Jednak patrząc z innego punktu widzenia, pokazano, 
w jak dużym stopniu można wykorzystać biblioteki cyfrowe do badań prasoznawczych, 
zwłaszcza reakcji na najważniejsze wydarzenia XIX w.

Marek Czapliński 
(Wrocław)

Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej 
w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna, Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2014, ss. 275.

Recenzowana praca jest do pewnego stopnia oryginalną rozprawą dotyczącą rekon-
strukcji obrazu Białorusinów zamieszkujących woj. nowogródzkie w okresie II Rzeczy-
pospolitej. Choć bibliografa prac poświęconych mniejszości białoruskiej zamieszkującej 
wschodnie województwa w latach 1918–1939 jest stosunkowo obszerna i wykorzystywana 
w polskiej i obcej historiografii, zwłaszcza tych dotyczących jej działalności: politycznej,
gospodarczej, kulturalnej czy oświatowej, to jednak niewiele jest opracowań dotyczących 
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obrazu Białorusinów w percepcji polskich elit oraz Polaków w percepcji elit białoruskich, 
czy wobec szczupłości tych elit w ocenie ludności białoruskiej. 

Omawiana praca również nie w pełni wypełnia lukę w tym zakresie i zapewne nie tyl-
ko z powodu założeń badawczych i przyjętej konceptualizacji nie może pretendować do 
rangi opracowania całościowego. Praca Jacka Jagusia dotyczy tylko ludności białoruskiej 
zamieszkującej woj. nowogródzkie. Jeśli przyjąć kryterium językowe, to np. w 1931 r. 
woj. nowogródzkie zamieszkiwało ogółem 1,057 mln osób, przy czym 553 859 jako de-
klarowany język ojczysty podało język polski, a 413 466 – język białoruski. W pominiętym 
natomiast przez Autora w recenzowanej rozprawie woj. wileńskim zamieszkiwało w tym 
okresie ogółem 1 275 269 mieszkańców; posługiwanie się językiem polskim deklarowały 
761 723 osoby, a językiem białoruskim – 289 675 mieszkańców1. 

Recenzowana praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz „wykazu 
źródeł i literatury”, który niekoniecznie jest poprawnie zatytułowany z punktu widzenia 
zasad naukoznawstwa. Przypomnę, że źródłami są zarówno archiwalia, dokumenty aktowe, 
wspomnienia i pamiętniki, jak i literatura naukowa. Z tytułu (bibliografii) można wnosić,
iż według Autora rozprawy literatura naukowa nie jest już źródłem. 

Przyjęte założenia pracy mają charakter quasi-problemowy i chronologiczno-problemo-
wy, aczkolwiek w ostatnim rozdziale, który ma walor politologiczno-historyczny i dotyczy 
postaw i zachowań Białorusinów w okresie II wojny światowej oraz współcześnie, daje się 
zauważyć przechodzenie od analizy do syntezy i prezentacji konstruktywnych uogólnień 
(s. 204–254). Konceptualizacja pracy nie budzi zasadniczych wątpliwości, choć niektóre 
opisy wydają się dyskusyjne i raczej powinny być skomprymowane i umieszczone we 
wstępie. Przykładowo, rozdział I, zatytułowany nazbyt hasłowo: Uwagi metodologiczne, 
który ma charakter wprowadzenia metodologicznego i składa się z dwóch krótkich pod-
rozdziałów (Koncepcja badawcza – zarys oraz Krytyka źródeł), ze względu na szczupłą 
objętość (s. 15–29) powinien zostać umieszczony we wstępie. Tytuły podrozdziałów wska-
zują na hasłowo-opisowe ujęcie, a wyjaśnianie, co to są źródła i jakie zostały wykorzystane 
w pracy, jest co najmniej dyskusyjne. 

Praca, jak można się domyślić, jest zmienioną wersją dysertacji doktorskiej i zamiesz-
czanie takich uwag w osobnym rozdziale może powodować u czytelnika różne skojarze-
nia. Autor zapowiedział odwoływanie się do literatury metodologicznej i wykorzystanie 
w pracy różnorodnych źródeł: dokumentów urzędowych, dokumentów osobistych, prasy 
okresu międzywojennego, pamiętników, wspomnień, relacji oraz źródeł drukowanych, 
a więc głównie pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat, jednak zastanawia brak opra-
cowań metodologicznych dawniejszych, ale bardzo przydatnych na tym etapie egzegezy, 
które umożliwiałyby wydobycie z analizowanych źródeł wielu przydatnych informacji nie 
zawsze dostrzegalnych przez współczesnych badaczy2.

1 Mały rocznik statystyczny 1938, Rok IX, Warszawa 1938, s. 22 (tab. 14); por. też Drugi po-
wszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania. Gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 
zawodowe. Województwo wileńskie, „Statystyka Polska”, seria C, z. 36, Warszawa 1936, s. 12; Drugi 
powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania. Gospodarstwo domowe. Ludność. Sto-
sunki zawodowe. Województwo nowogródzkie, „Statystyka Polska”, seria C, z. 71, Warszawa 1938, 
s. 23–24.

2 Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, Wstęp do badań historycznych, przeł. Wanda 
Górkowa, Lwów 1912; Wanda Moszczeńska, Metodologia historii. Zarys krytyczny, Warszawa 
21977; Benon Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1973; Zbysław 
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Autor odwołuje się niekiedy do niejasnych sformułowań, gdy pisze np. o „źródłach 
wywołanych” (s. 21) i nie wyjaśnia, jak je rozumie, lub gdy wspomina o „faktach” (s. 23– 
24), ale nie przedstawia żadnej definicji i tego, jak należy je klasyfikować pod kątem
przydatności badawczej. Przypomnę, że są różnego rodzaju fakty: historyczne, źródłowe 
i historiograficzne, ale Autor recenzowanej pracy nie dokonał nawet takiego ich podziału,
a przecież wpływają one zasadniczo na treść, przedmiot i ostateczny wynik postępowania 
badawczego. Również przyjęty podział źródeł może z konieczności wymusić zastosowanie 
określonej metodologii badawczej, ale niejednolity opis metod badawczych wykorzysta-
nych w pracy budzi różne skojarzenia i wątpliwości. 

Autor skupił się głównie na analizie źródeł (o czym wspomina też w rozdziale I), ale 
w wyjaśnieniu genezy i założeń polityki narodowościowej polskich władz wobec ludno-
ści białoruskiej w kontekście takich pojęć, jak „swój–obcy”, czy terminów „stereotyp” 
i „obraz” przydatne byłoby zastosowanie również metod historycznych, porównawczych 
i socjologicznych. Paradoksalnie Autor (jako również historyk) błędnie pisze o wyko-
rzystaniu metody historycznej, powołując się na ustalenia Andrzeja Chodubskiego (s. 16 
i 18), a powinien wiedzieć, że nie ma jednej metody historycznej i można wyróżnić ich 
kilka, przy czym metoda indukcyjna i metoda dedukcyjna nie są jedynymi3. Zastanawia, 
dlaczego Autor nie odwołał się także do klasycznych metod socjologicznych, a przecież 
jako również absolwent socjologii UMCS w Lublinie zna reprezentatywną literaturę me-
todologiczną z tego obszaru4. W bibliografii pracy (i nie tylko) nie ma żadnego śladu, że
opracowania metodologiczne z zakresu socjologii i politologii zostały wykorzystane w tym 
zakresie. Owszem, w rozdziale I powołuje się na inne prace z zakresu nauk społecznych, 
lecz w dalszej części pracy nie wiadomo, jaki zrobił z nich użytek i czy faktycznie były 
one przydatne w rekonstrukcji obrazu Białorusinów z Nowogródczyzny5.

Rozdział II, Charakterystyka województwa nowogródzkiego, został zbyt ogólnie zaty-
tułowany. Jest on jednak ważny w strukturze całej pracy, gdyż ułatwia szersze spojrzenie 
na omawianą problematykę ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej, gospo-
darczej, oświatowej i wyznaniowej oraz politycznej Białorusinów w latach 1918–1939. 
Rozważania Autora dotyczące sytuacji Białorusinów w kontekście historycznym, społecz-
nym, demograficznym, procesów urbanizacyjnych, edukacyjnych oraz industrializacji są
niewątpliwie przydatne, gdyż pokazują wieloaspektowy wymiar problematyki. Mankamen-
tem rozdziału, utrudniającym percepcję, jest brak mapy administracyjnej województwa 
nowogródzkiego, a także tabeli przedstawiającej ludność w poszczególnych powiatach 
w rozbiciu na narodowości. Zarówno mapa, jak i tabela poprawiłyby czytelność pracy. 
Zamieszczona w tym rozdziale tab. I, przedstawiająca liczbę kół Towarzystwa Szkoły 
Białoruskiej (s. 66), nie wiadomo, jakie obejmuje lata (lub rok); brak także podstawy źró-
dłowej, która umożliwiła sporządzenie zestawienia.

Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej: źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1: 
Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001.

3 Andrzej Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Warszawa 1995; Miśkiewicz, Wstęp, 
s. 193–203.

4 Np. Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Zygmunt Hajduk, 
Ogólna metodologia nauk, Lublin 42007; Marian Surmaczyński, Podstawowe problemy metodo-
logiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010.

5 Np. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. Witold Betkiewicz, Agnieszka 
Kloskowska-Dudzińska, Warszawa 2003; Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, 
Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. Elżbieta Chornowska, Poznań 2001.
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Rozdział III, zatytułowany Uwarunkowania postrzegania Białorusinów Nowogród-
czyzny II Rzeczypospolitej przez polskie elity regionu, ma niemal kluczowe znaczenie. 
Pozwala m.in. zorientować się, jak polskie elity postrzegały mniejszość białoruską przed 
1918 r. i w okresie międzywojennym. Jaki był stan świadomości narodowej Białorusinów, 
ich zorganizowania instytucjonalnego oraz jak polityka narodowościowa państwa polskie-
go decydowała o postrzeganiu tej grupy narodowościowej przez polskie elity. Wydaje się, 
że katalog problemów badawczych zawartych w tym rozdziale jest nader liczny, ale dla 
pełniejszej analizy można było wzbogacić rozważania, przedstawiając je znacznie szerzej, 
niż to zrobił Autor, np. o działalność polskich partii i stronnictw politycznych wobec mniej-
szości narodowej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Dynamika życia 
politycznego była inna w poszczególnych okresach i zarówno wybory parlamentarne, jak 
i rywalizacja polityczna niewątpliwie rzutowały na oblicze polityczne Kresów Północno-
-Wschodnich. Okres demokracji parlamentarnej w latach 1918–1926, rządów autorytarnych 
w latach 1926–1930 oraz w latach 30. XX w. stanowiły dość zróżnicowany czas w życiu 
i działalności Białorusinów skupionych w różnych organizacjach działających m.in. w Cen-
tralnym Związku Białoruskich Organizacji Kulturalnych i Gospodarczych (Centra-Sojus), 
a od 1935 r. w Białoruskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej (BPNS). Ten wątek został słabo 
poruszony w pracy. Autor podaje w bibliografii, że skorzystał z pracy Eleonory Kirwiel
poświęconej Kresom Północno-Wschodnim, ale nie wiadomo, jaki zrobił z niej użytek6.

Rozdział IV pracy, pt. Rekonstrukcja obrazu Białorusinów Nowogródczyzny II Rzeczy-
pospolitej w percepcji polskich elit, jest najobszerniejszy (s. 99–204), przy objętości całej 
pracy wynoszącej 262 strony (bez bibliografii). Może to wydawać się pewnym uchybieniem
konstrukcyjnym, burzącym przyjęte w pracy proporcje objętości poszczególnych rozdzia-
łów. Nie jest to jednak zasadniczy zarzut, co najwyżej uwaga porządkowa i dla zachowania 
przejrzystości może należałoby podzielić ten rozdział na dwa mniejsze. Tę część pracy 
trzeba zaliczyć do najlepszych i dobrze udokumentowanych źródłowo, a przeprowadzona 
egzegeza źródeł archiwalnych i bibliograficznych została wzbogacona o analizę socjolo-
giczną. Autor podjął się trudnego zadania zrekonstruowania obrazu Białorusinów, opierając 
się m.in. na katalogu charakterystycznych cech (s. 172–173). Jednocześnie poszerzył pole 
naukowej eksploracji o element „narodowego uświadomienia” białoruskich mas, który 
w połączeniu z niską oceną wartości moralnej, intelektualnej i politycznej białoruskich 
elit i zestawieniem tego obrazu z postrzeganiem innych mniejszości, np. żydowskiej czy 
rosyjskiej, generowały u polskich elit przeświadczenie, że Białorusini nie są jednak naro-
dem, lecz tylko „małym szczepem dzielnicowym” (s. 203).

Ostatni rozdział jest de facto podsumowaniem całej pracy i nie tylko. Ma walor zarówno 
historyczny, jak i politologiczny, gdyż dotyczy postaw i zachowań Białorusinów w okresie 
II wojny światowej oraz współcześnie. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie o skutki 
sowietyzacji Białorusinów, której ważnym składnikiem jest obecnie ich przywiązanie do 
języka rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości aż 90% mieszkańców Białorusi traktuje 
nadal język rosyjski jako ojczysty7. Nie powiodły się także próby upowszechnienia wśród 
społeczeństwa białoruskiego ich kultury i języka, które mimo starań elit białoruskich nie 

6 Eleonora Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939. 
Oblicze polityczne, Lublin 2011.

7 Adam Koseski, Białoruś – dylematy niepodległości, [w:] Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń 
transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, red. Roman Jurkowski, Norbert Kasparek, Warszawa 2002, s. 280.
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stały się „nośnikiem i rozsadnikiem białoruskiej świadomości narodowej” (s. 249). W tym 
kontekście konstatacje Autora wydają się mieć aktualny wymiar i znaczenie.

Krótkie podsumowanie świadczy o umiejętności syntetyzowania problemów badaw-
czych, a zgromadzone i wykorzystane w pracy różnorodne źródła – o dociekliwości Autora. 
Praca wnosi nowe wartości poznawcze i ma walory utylitarne, gdyż wnioski z niej płynące 
mogą służyć bieżącej praktyce politycznej.

Autor jednak nie ustrzegł się błędów, które rzutują na ogólną ocenę pracy. Gdyby zatem 
zrekonstruował obraz ludności białoruskiej ogółem oraz w aspekcie porównawczym, to 
zapewne uzyskany wynik byłby miarodajny i inspirujący innych badaczy. Brak czynnika 
demograficznego jest pewnym mankamentem tej pracy i może utrudnić ogólną jego ocenę,
gdyż obrany problem, oprócz historycznej wagi i społecznej doniosłości, nie jest dostatecz-
nie zbadany ze względu na określony horyzont czasowy i zamiar uchwycenia procesów 
widocznych w dłuższej perspektywie. Może to mieć znaczenie m.in. w aspekcie badania 
procesów autoidentyfikacji i trudnego kształtowania się tożsamości zbiorowej narodu bia-
łoruskiego. Nie można także pominąć czynników „wyobrażeniowo-wartościujących”, jakie 
towarzyszą na ogół wzajemnemu postrzeganiu grup językowych, społecznych, jak obraz, 
stereotyp, postawa, uprzedzenia, jako podstawowych składników aparatu badawczego w na-
ukach humanistycznych. Oprócz nauk historycznych spory wkład wniosły: socjologia, psy-
chologia, etnografia, literaturoznawstwo, lingwistyka i semiotyka, a zwłaszcza semantyka,
które mogą inspirować potencjalnych badaczy w zakresie podjęcia próby operacjonalizacji 
wypracowanych dotychczas w nauce pojęć i definicji. Tych treści w pracy brakuje. Autor
wykazał w tym zakresie słabą orientację.

W pracy zdarzają się także drobne błędy warsztatowe. W rozdziale I Autor niepotrzeb-
nie rozwija po raz kolejny pełny zapis bibliograficzny prac wcześniej już cytowanych, np.
przyp. 25 (s. 21), przyp. 30 (s. 23). Analizując dane ze spisów z lat 1921 i 1931 dotyczących 
zaludnienia, industrializacji, urbanizacji i handlu, powinien podać dane liczbowe, a nie 
tylko procentowe. Szersze zastosowanie metody ilościowej umożliwiłoby opracowanie 
danych statystycznych. W pracy brakuje zatem przedstawienia omawianych problemów 
dotyczących np. stanu liczbowego czy struktury zawodowej w poszczególnych powiatach 
woj. nowogródzkiego w postaci tabel czy wykresów. Poważnym mankamentem jest także 
brak indeksu nazwisk, który znacznie podniósłby czytelność pracy i umożliwił prześledze-
nie omawianych kwestii. Na pozytywną ocenę zasługuje warsztat pisarski. Praca napisana 
jest dobrą polszczyzną, przy czym należy podkreślić, iż szczególnym walorem jest wartki 
i przejrzysty styl narracji. 

Rekapitulując, książka, mimo pewnych uchybień metodologicznych i drobnych błę-
dów warsztatowych, jest wartościowym opracowaniem. Z pewnością wywoła pozytywny, 
a niewykluczone, że polemiczny oddźwięk i odbiór wśród czytelników zainteresowanych 
skomplikowanymi relacjami polsko-białoruskimi w II Rzeczypospolitej. Pozwoli także 
rozpoznać mity i stereotypy polityczne występujące jednocześnie lub w pewnych sytu-
acjach w wyobrażeniach potocznych na temat Białorusinów i Polaków na przestrzeni 
dziesięcioleci.

Jan Ryszard Sielezin 
(Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Jacek Tebinka, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Chur-
chill a Polska, Warszawa: „Neriton”, 2013, ss. 430.

Zagadnienie „Churchill a Polska” nie było nigdy dotąd poruszane jako odrębny problem 
badawczy w formie osobnej monografii, i to w sposób tak obszerny, kompleksowy i holi-
styczny, jak czyni to w recenzowanym dziele profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk 
i politolog, Jacek Tebinka. Jest on od wielu lat szeroko znany jako badacz relacji polsko-
-brytyjskich w minionym stuleciu, autorem m.in. takich książek jak Polityka brytyjska wo-
bec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945 (1998) czy Nadzieje i rozczarowania. 
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970 (2005). J. Tebinka prezentuje w swym 
omawianym tu dziele stosunek Winstona Spencera Churchilla (1874–1965) do Polski, 
Polaków i spraw polskich w całym okresie jego aktywności politycznej, koncentrując się 
jednakowoż najbardziej – w oczywisty sposób – na okresie 1939–1945.

Praca ma tedy pionierski charakter, choć zdecydowana większość podjętych w niej 
kwestii została już omówiona w naszej historiografii dość szczegółowo (polityka Davida
Lloyda George’a i Anthony’ego Edena wobec Polski, oficjalne relacje brytyjsko-polskie
w okresie międzywojennym, tzw. Monachium, stosunki Churchill–Sikorski i Churchill–Mi-
kołajczyk, Katyń, katastrofa gibraltarska, Jałta i kwestia powojennych granic Polski w uję-
ciu brytyjskim). Główna zasługą J. Tebinki jest natomiast scalenie i usystematyzowanie 
zagadnienia, umiejętne „wplecenie” sprawy polskiej w biografię sir Winstona, a przede
wszystkim poczynienie szeregu pionierskich, autorskich konstatacji, które rzucają nowe 
lub oryginalne światło na całościowy stosunek samego Churchilla oraz brytyjskich elit 
politycznych do Polski i Polaków w tak dramatycznym i bogatym w zmienne koleje losu 
okresie naszych wzajemnych odniesień.

Książka taka niewątpliwie była w naszej historiografii potrzebna. Autor niniejszej
recenzji od prawie 30 lat uważnie śledził literaturę naukową i pamiętnikarską dotyczącą 
Churchilla1, choć nie podejmował w tym zakresie samodzielnej szerokiej kwerendy ar-
chiwalnej, tak jak uczynił to Autor. Mimo to – a może właśnie dlatego – zgadzam się ze 
zdecydowaną większością ustaleń J. Tebinki. Moje krytyczne uwagi są drobne i nie dotyczą 
spraw zasadniczych.

Na początku Autor przekonująco prezentuje „wiktoriańską” mentalność młodego Chur-
chilla, który do listopada 1918 r. prawie nie dostrzegał sprawy polskiej jako zagadnienia 
międzynarodowego, ponieważ państwa naszego nie było po prostu na mapie... W obrębie 
brytyjskich elit opiniotwórczych egzystowało niemal powszechnie popularne pojęcie „Rus-
sian Poland”, obejmujące wyłącznie Kongresówkę jako część imperium carów (s. 11–12). 
Granice zjednoczonych w 1871 r. przez Bismarcka Niemiec traktowano z kolei jako oczy-
wiste. Nie widziano w Anglii – traktowanej jako przysłowiowy pępek świata i liczącej się 
jedynie z wielkimi mocarstwami – potrzeby powstania niepodległego państwa polskiego 
w jakiejkolwiek formie2. W Europie Środkowej jako czynnik decydujący postrzegał Chur-
chill Niemcy, choć nie był klasycznym germanofilem, jak choćby Lloyd George3.

1 Por. na przykład moją obszerną, krytyczną recenzję ze znanej książki biograficznej Martina 
Gilberta, Churchill, t. 1–2, Poznań 1997 w krakowskich „Studiach Historycznych”, 1999, nr 2/165, 
s. 318–320.

2  Raczej wyjątkiem był tutaj Herbert George Wells, który jeszcze przed 1914 r. zauważał i doce-
niał istnienie narodu polskiego jako ważkiego i samodzielnego czynnika geopolitycznego na Starym 
Kontynencie, por. Herbert George Wells, Historia świata, przeł. Jan Parandowski, Wrocław 1979, 
(Biblioteka Narodowa, 2, 195), s. 302.

3 Por. na ten temat osobne studium Normana Daviesa, Lloyd George i Polska 1919–1920, Gdańsk 
2000.
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Autor wspomina nota bene epizodycznie o pobycie młodego Churchilla na Dolnym 
Śląsku podczas „cesarskich manewrów” jesienią 1906 r. Podaje, że odbywały się one 
„w okolicach Wrocławia” (s. 13), a rezydował on sam na zamku w Książu pod Wałbrzy-
chem, u skoligaconej z nim księżnej Daisy von Pless. Gwoli ścisłości należy tutaj uzupełnić 
Autora, iż wspomniane manewry miały miejsce dokładnie pod Strzegomiem (jest tu nawet 
w ogólnoświatowym obiegu fotografia tytułowego bohatera z kajzerem Wilhelmem II,
stojących na jakimś polu, bez podania wszak konkretnej lokalizacji), jako nawiązanie do 
słynnej bitwy z udziałem Fryderyka II pruskiego pod Hohenfriedbergiem (Dobromierzem) 
z 1745 r.

Nawiązując jeszcze do dolnośląskich koneksji Churchilla z Daisy (była ona siostrą 
jego ojczyma), warto uściślić, że rezydował on w 1906 r. najchętniej nie na górskim zam-
ku, lecz w Grand Hotelu w Szczawnie-Zdroju (Bad Salzbrunn). Wydaje się też, że musiał 
on co najmniej przejeżdżać przez Wrocław (najpraktyczniejszym i jedynym w zasadzie 
wygodnym połączeniem do Książa była linia kolejowa z Wrocławia do Świebodzic). Cie-
kawe są w tym kontekście celne spostrzeżenia samej księżnej Daisy, iż dla jej pokolenia 
nawet centralna Europa pod panowaniem pruskim lub austriackim (np. Śląsk czy Czechy) 
to była dla Anglików przysłowiowa terra incognita, w porównaniu nie tylko z Francją, ale 
np. z Indiami czy Egiptem. Nawet rasowemu erudycie Churchillowi geografia tego regionu
była znana tylko bardzo powierzchownie.

Churchill zauważył Polskę w postaci II Rzeczypospolitej dopiero na przełomie lat 
1919 i 1920 w kontekście zachodniej interwencji antybolszewickiej w postrewolucyjnej 
Rosji (s. 15–20). Autor słusznie podkreśla, że był on od tej pory relatywnie najbardziej 
propolskim politykiem brytyjskim, co nie wynikało oczywiście z jakichś altruistycznych 
sympatii, lecz z politycznej kalkulacji. Ideologicznie był zaciekłym antykomunistą, doce-
niał wielce postać marszałka Piłsudskiego (od 1920 r. wysoko cenił żołnierza polskiego), 
nie lubił natomiast zdecydowanie płk. Becka (głównie za aneksję Zaolzia jesienią 1938 r. 
kosztem Czechosłowacji). Jak się zdaje, Churchill nie orientował się dokładnie w istocie 
polskiej „polityki równowagi” w latach 1934–1938, ani też w sprawach Europy Środko-
wo-Wschodniej w ogóle.

Jeśli chodzi o jego stosunek do nazistów, Hitlera i III Rzeszy, to Autor nazbyt niefraso-
bliwie i ogólnikowo stwierdza, że niechęć do nich była u Churchilla elementem trwałym 
niejako od zawsze (tak przynajmniej to zrozumieliśmy), aż do końca tysiącletniej Rzeszy 
(s. 26–30). Należy tedy z recenzenckiego obowiązku wspomnieć tutaj o znamiennym epi-
zodzie z lata 1932, kiedy to podróżujący po Bawarii Churchill nader energicznie usiłował 
skontaktować się z Hitlerem, wówczas dopiero wschodzącą gwiazdą Rzeszy, podczas swej 
kilkudniowej wizyty w Monachium. Próba była podjęta za pośrednictwem Ernsta („Put-
ziego”) Hanfstaengla, wówczas totumfackiego führera, znanego anglofila. Spotkanie nie
doszło wtedy do skutku jedynie dlatego, iż mocno jeszcze zakompleksiony jako polityk 
prowincjonalny Hitler, ani nie znając żadnych języków, ani też w ogóle nie mając dotąd 
kontaktów z zagranicznymi mężami stanu, po prostu najzwyczajniej w świecie krępował 
się spotkania z tak wybitnym i powszechnie znanym politykiem jak Churchill4.

Nie możemy też zapomnieć o relatywnie życzliwym stosunku Churchilla do ewident-
nych w owym czasie sympatyków nazizmu – króla Edwarda VIII (po abdykacji księcia 
Windsoru) i pani Wallis Simpson... Dopiero kiedy około 1937/1938 r. III Rzesza poczęła 
zagrażać interesom Imperium, Churchill namiętnie perorował przeciwko nazistom. Jego 

4 Pisał o tym obszernie Marian Podkowiński, W kręgu Hitlera, Warszawa 1987, s. 50–56.
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pojęcie równowagi między Niemcami a Rosją polegało – najkrócej ujmując – na niedo-
puszczeniu do dominacji któregoś z tych czynników kosztem interesów swego Imperium 
(przede wszystkim na Starym Kontynencie, ale i w basenie Morza Śródziemnego i na 
Bliskim Wschodzie). Rasowy antykomunista, nie wahał się przecież ani przez moment 
w latach 1941–1945 intensywnie kolaborować ze Stalinem. Potem znów przestawił się na 
popieranie (Adenauerowskich) Niemiec zachodnich przeciwko dominacji Kremla. Wszyst-
kie niestety te koszta sławetnej balance of power załatwiano kosztem przede wszystkim 
Polski, jej ziem i granic.

Biorąc pod uwagę okres II wojny światowej, Autor zdaje się raczej przychylać do 
oceny Edwarda hr. Raczyńskiego, że Churchill (mimo takich czy innych konfliktowych
sytuacji oraz własnych bardzo zmiennych humorów i nastrojów) uczynił dla sprawy pol-
skiej wszystko, co leżało w jego mocy (s. 33–34, 42, 52, 65, 71, 81...). Musimy tutaj też 
brać poprawkę na fakt, że w ewidentny sposób Churchill reprezentował angielską rację 
stanu, która często niestety obiektywnie kolidowała po prostu z polską. Przede wszystkim 
wszyscy Anglicy od zawsze uważali tzw. linię Curzona (nie zaprzątali oni sobie przy tym 
głowy kwestią, czy w wersji A czy B, czyli czy ze Lwowem czy bez) za optymalną granicę 
polsko-sowiecką. Czego zresztą specjalnie nie ukrywali jeszcze przed premierem W. Si-
korskim (1939–1943). Mikołajczyka już tylko strofowali i straszliwie brutalnie naciskali 
(1944). J. Tebinka celnie konstatuje, iż wojenny premier gabinetu JKM – w przeciwieństwie 
do swych współpracowników i rządowych kolegów oraz innych polityków brytyjskich 
– autentycznie przejął się dramatem Katynia, jednak nie mógł załagodzić kryzysu w rela-
cjach polsko-sowieckich (s. 136–146), spowodowanego perfidną taktyką Stalina (zerwanie
stosunków z RP w kwietniu 1943 r.).

Bardzo ważki jest rozdział książki o katastrofie gibraltarskiej. J. Tebinka przejrzał
wszystkie możliwe dokumenty źródłowe w tym zakresie i przeanalizował wszelkie moż-
liwe warianty sytuacyjne. Dochodzi jednakowoż do wniosku, iż był to po prostu nieszczę-
śliwy wypadek. W domniemanym sabotażu nie uczestniczyła wedle jego rozeznania ani 
ręka brytyjska, ani nawet sowiecka. Zdaniem J. Tebinki Sikorski jako premier RP był pod 
względem politycznym dla Anglików najlepszy, ponieważ był on najbardziej probrytyjskim 
polskim politykiem. Skłonny był do relatywnie najdalej idących ustępstw w polityce mię-
dzynarodowej wobec dezyderatów i nacisków brytyjskich. Natomiast jeśli chodzi o Stalina, 
to zdaniem Autora gen. Sikorski nie był dlań żadną realną przeszkodą polityczną w drodze 
do celu, czyli do bliskiej sowietyzacji Polski, i jako taki „nie musiał” ulec „aż” fizycznej
likwidacji (s. 152–158). Brzmi to dla nas przekonująco.

Jeżeli zaś chodzi o powstanie warszawskie, to zdaniem J. Tebinki Churchill uczynił 
bardzo wiele w celu dopomożenia mu (wobec dramatycznych interwencji i apeli zarówno 
gen. Sosnkowskiego, jak i Mikołajczyka). Sukces ewentualnej lotniczej pomocy Brytyj-
czyków dla powstańców nie zależał jednakowoż od nich samych (zbyt duże odległości 
z baz lotniczych w Italii), lecz od zgody ZSRR na międzylądowania pod Warszawą, na co 
Stalin konsekwentnie i aż do końca zgody nie wydawał. W takiej sytuacji skrajnie oskar-
życielskie wobec postawy Wielkiej Brytanii enuncjacje gen. Sosnkowskiego w słynnym 
jego wrześniowym rozkazie nr 19, należy poddać – gwoli historycznego obiektywizmu 
– nieco surowszej niż dotąd weryfikacji5.

5 Por. na przykład mój raczej bezkrytyczny wobec opinii Sosnkowskiego artykuł Rozkaz nr 19 
gen. Sosnkowskiego z 1 IX 1944 r. jako protest przeciwko postawie Wlk. Brytanii wobec powsta-
nia warszawskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, Wrocław 1994, z. 5,  
s. 83–99.
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Natomiast najprawdopodobniej świadomie Churchill nie uratował od zguby przeby-
wającego w Rumunii i ciężko chorego Becka. Plany „wydobycia” eksministra przez An-
glików z internowania, jeszcze przed nadejściem tam ofensywy sowieckiej, były całkiem 
realne. Na skutek wszelako przeciągania sprawy w czasie, Beck zmarł 5 VI 1944 r. (s. 233). 
Wydaje mi się tu możliwy i taki scenariusz , że Churchill mógł się obawiać, iż pojawie-
nie się tak wybitnego polityka polskiego jak Beck w Londynie wzmocni tamtejszy obóz 
piłsudczyków, czyli pogorszy znacząco relacje polsko-brytyjskie (choć może to sugestia 
zbyt daleko idąca i dla samego Churchilla jako człowieka krzywdząca?). J. Tebinka poza 
tym słusznie akcentuje fakt – podobnie jak czynił to m.in. Jan Nowak-Jeziorański w swej 
publicystyce – że znacznie większa wina w pogrzebaniu losów sprawy polskiej w latach 
1944–1945 była po stronie USA i cynicznej polityki prezydenta Roosevelta. Obiektywne 
trudności Anglii, upadającej powoli z sił w swym imperialnym rozmachu kosztem USA, 
nie były tutaj także bez znaczenia.

Na koniec: polska granica zachodnia. Początkowo, jeszcze na przełomie 1943 i 1944 r. 
Churchill mówił ogólnikowo i dość niefrasobliwie o granicy na Odrze wraz z Opolszczyzną 
i całymi Prusami Wschodnimi tudzież o konieczności wysiedlenia Niemców (s. 199, 277, 
297). Potem w 1944 r. tylko o południowej części tych ostatnich (reszta miała przypaść 
Rosji). Nota bene nie przejmował się chyba mapą, bo przecież np. Wrocław leży po obu 
stronach Odry... Nie widział też żadnego problemu z wysiedleniami. Analogicznie było 
w lutym 1945 r. w Jałcie. Dopiero po zakończeniu działań wojennych, już w Poczdamie, 
niesłychanie ostro przeciwstawił się polskim aspiracjom terytorialnym na zachodzie. 

Nie mógł pogodzić się zwłaszcza z koncepcją polskiej granicy na Nysie Łużyckiej, 
opowiadając się za Nysą Kłodzką (chyba dopiero wtedy spojrzał na stosowną mapkę), 
a zatem bez Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry, Gorzowa czy Wałbrzycha. Obawiał się 
m.in., że Niemcom w strefie brytyjskiej zabraknie życiodajnego węgla i żywności... Opinie
te podzielali zresztą pozostali politycy brytyjscy, z A. Edenem, C. Attlee czy E. Bevinem 
na czele. Wściekłość Churchilla wobec Polaków, akcentowana często w jego pamiętnikach 
po 1945 r., miała chyba poważne uzasadnienie w tych wielkich kłopotach, jakich mu pod 
koniec wojny „przysporzyli”. Prof. Stanisław Grabski wspomina, iż podczas jego poby-
tu w Londynie w 1946 r. Churchill w ogóle nie chciał z nim mówić o granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej.

Odbiło się to zapewne i na pozostałych passusach pamiętników Churchilla, kiedy 
ewidentnie pomniejszał wkład polski w zdobycie Monte Cassino, zdawkowo potraktował 
Sikorskiego (którego przedtem wręcz wychwalał pod niebiosa!), powstanie warszawskie 
ewidentnie marginalizował, a wreszcie wyartykułował cały szereg bardzo niepochlebnych 
(delikatnie mówiąc) opinii o Polakach. Dopiero stanowcze interwencje Raczyńskiego i gen. 
Andersa spowodowały złagodzenie owych opinii w kolejnych wydaniach jego głośnych 
memuarów (s. 386–388).

Recenzowana książka jest napisana językiem prostym i klarownym, mimo sporego 
aparatu przypisów archiwalnych i bibliograficznych (archiwa brytyjskie i polskie) czyta ją
się wręcz znakomicie. Autor jest rzeczowy, raczej unika uwag personalnych czy szerszych 
komentarzy własnych, choć czasem włącza w dość monotonny siłą rzeczy tekst jakąś sma-
kowitą anegdotę. W konkluzji rzec możemy, iż Autor uwydatnia drugo- czy nawet trzecio-
rzędną rolę Polski w kalkulacjach Churchilla, niestałość i zmienność jego koncepcji w tej 
materii, wreszcie instrumentalne i koniunkturalne traktowanie naszego kraju. J. Tebinka 
podkreśla jednakowoż, że Churchill nie był ex definitione nieżyczliwy Polsce, jak choćby 
E. Halifax czy D. Lloyd George. Otwarcie wręcz polemizował z opinią tego ostatniego, 
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iż „Polaków nikt nie lubi”, skwapliwie przystawał – jak wspomniałem – na polskie „po-
prawki historyczne”.

Po upływie około 10 lat, jak się zdaje, Churchill pogodził się z linią Nysy Łużyckiej, 
jako ze stanem de facto (choć nie de iure). Dr. Adenauerowi podczas wizyty tegoż w Lon-
dynie w 1955 r. oświadczył wprost, że RFN nie powinna „obecnie” podnosić głośno tego 
problemu na międzynarodowej arenie. Opowiadał się też za pojednaniem polsko-niemiec-
kim w przyszłości (s. 397). Autor kończy swe obszerne, erudycyjne rozważania znamienną 
konstatacją: „Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie Winston Churchill 
nie ma ani jednego pomnika, nie ma też ulic, czy też placów noszących jego imię. I pewnie 
nigdy nie będzie” (s. 390). W pełni podzielamy tę opinię.

Tomasz Serwatka 
(Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014, ss. 204.

„»Prześniona rewolucja« to rzadkie w polskiej humanistyce połączenie głębokiego 
namysłu nad kulturą i literaturą z trzeźwą analizą kwestii politycznych i ekonomicznych 
– mocna lektura, która każe na nowo przemyśleć »polską duszę«”. Taki fragment recenzji 
autorstwa Agnieszki Graff widnieje na odwrocie książki Andrzeja Ledera, filozofa kultury,
absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie, profesora nadzwyczajnego Polskiej Aka-
demii Nauk, kierownika Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Powyższy cytat i krótki biogram Autora mogą sugerować, że trzymamy w ręku książkę 
na najwyższym naukowym poziomie, opartą na solidnych, nowatorskich badaniach, pełną 
nietuzinkowych refleksji, która proponuje nowe spojrzenie na polskie społeczeństwo lat
1939–1956. To złudzenie mija bardzo szybko. 

Treść książki dotyka kilku dziedzin nauki, od psychoanalizy i kulturoznawstwa po 
filozofię i historię. Praca doczekała się także pierwszych recenzji, głównie ze strony filo-
zofów i kulturoznawców1. Dlatego też chciałbym głównie skupić się na analizie warsztatu 
historycznego, dokonanych przez Autora interpretacji wydarzeń historycznych z uwzględ-
nieniem tych, które wydają mi się najważniejsze. 

Książka, która składa się ze wstępu i pięciu rozdziałów, ma konstrukcję problemową. 
Autor poddaje analizie m.in. niełatwy temat zagłady Żydów, zmiany mentalności chłopów 
folwarcznych i dominacji chłopstwa po II wojnie światowej, co było konsekwencją likwi-
dacji ówczesnych elit społeczeństwa polskiego przez dwóch okupantów.

We wstępie książki otrzymujemy szybki i klarownie skonstruowany kurs podstawowych 
pojęć, którymi Autor będzie się posługiwał w swojej pracy. Odwołując się do psychoana-
lizy Lancanowskiej, Leder wyjaśnia, czym jest pole symboliczne, zamiennie wykorzy-
stywane z imaginarium (pojęcie Charlesa Taylora), fantazmat czy transpasywność. Jest 
to zdecydowanie niełatwa lektura dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tymi 

1 Zob. Michał Pospiszyl, Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja, „Prak-
tyka Teoretyczna”, 10, 2013, 4, s. 205–214; http://praktykateoretyczna.pl/PT_nr10_2013_Epistemo-
logie_feministyczne/PT10_2013_Epistemologie_feministyczne.pdf; Jan Sowa, Wokół prześnionej 
rewolucji, „Le Monde diplomatique”, 100, 2014, 6: http://monde-diplomatique.pl/LMD100/index.
php?id=1_5 (dostęp: 2014).
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pojęciami, choć są one kluczowe dla zrozumienia dalszych rozważań Autora. We wstępie 
Leder przedstawia także nieco ukrytą tezę swojej książki. Rewolucja, która dokonała się 
w polskim społeczeństwie w latach 1939–1956, została prześniona (s. 17), „w efekcie re-
wolucja została doświadczona przez polskie społeczeństwo niczym koszmarny sen”. To 
„przespanie” rewolucji, o którym wspomina Autor, skutkuje brakiem świadomości zmian, 
jakie się wówczas dokonały i jakie ukształtowały obecne społeczeństwo. Leder wspomi-
na m.in. o eliminacji przedwojennych elit, ziemiaństwa, wypędzeniu Niemców z Ziem 
Zachodnich i Północnych czy zagładzie Żydów, zarzucając, że tematy te pojawiają się 
mimochodem w rozprawach historycznych. Stąd też Autor książki uważa się – w mojej 
ocenie – za wyzwoliciela, osobę, której zadaniem jest wybudzenie polskiego społeczeństwa 
ze snu, nieświadomości i zakłamania. Sam bowiem stwierdza, że: „Naszą rolą jest więc 
Benjaminowskie »przebudzenie«; i dlatego, jeśli mówimy o tej pracy jako o historycznej 
rozprawie, to »owszem, ta właściwie nie może traktować o niczym innym« niż skonfron-
towanie nas z pewną jawą” (s. 18).

Autor od razu podejmuje się trudnego tematu zagłady Żydów, który od ukazania się 
książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi wywołał w Polsce wiele sporów i dyskusji. Publika-
cja Grossa spotkała się z poważną krytyką historyków2. Mimo wielu sprzeczności, błędów 
interpretacji, uproszczeń, braku analizy wszystkich dostępnych źródeł oraz fałszywych 
i niczym niepodpartych tez pozycja ta wywołała dyskusję na temat roli Polaków w mordo-
waniu Żydów w czasie II wojny światowej. Chociaż nie można zapominać o wydarzeniach 
w Jedwabnem, to trzeba jednak mieć na uwadze, że skala pomocy niesionej przez Polaków 
Żydom była zdecydowanie większa niż działania zmierzające do ich uśmiercenia. Autor 
recenzowanej pracy przedstawia natomiast tylko jedną wersję wydarzeń. Od początku lek-
tury tego rozdziału przekonuje on czytelnika o toczącej się między Polakami (chłopstwem) 
a Żydami (mieszczaństwem) walce klas (s. 57). Dokonuje przy tym wielu uproszczeń. 

Przyjrzyjmy się przykładowo kilku stwierdzeniom Autora, np.: „w centralnej i wschod-
niej Polsce w większości miast i miasteczek Żydzi stanowili ponad połowę ludności” (s. 
51–52). „Obliczenia” Autora nie są podparte żadnymi danymi historyczno-statystyczny-
mi, a na dodatek brakuje przypisu odsyłającego czytelnika do pracy, na podstawie której 
doszedł do takiego wniosku. Raul Hilberg w swoim klasycznym dziele Zagłada Żydów 
Europejskich stwierdził, że Żydzi w polskich miastach powyżej 10 tys. mieszkańców sta-
nowili ok. 40%, co i tak wydaje się wynikiem zawyżonym. W Warszawie, która zaraz po 
Nowym Jorku była drugim miastem na świecie pod względem liczby tej mniejszości, Żydzi 
stanowili 33% mieszkańców3. Mały Rocznik Statystyczny podaje, że w 1931 r. w miastach 

2 Zob. teksty dotyczące oceny książek Grossa: Bożena Szaynok, Aleksandra Klich, Gross – mo-
ralista, nie historyk, „Gazeta Wyborcza”, nr 25 ze stycznia 2008: http://wyborcza.pl/1,75968,4867663.
html (dostęp: 2008); Cena „Strachu”. Gross w oczach historyków. Wybór publikacji, red. Robert 
Jankowski, Warszawa 2008.

3 Raul Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 3, przeł. Jerzy Giebułtowski, Warszawa 2014, 
s. 1296. Oryginał The Destruction of the European Jews wydano w 1961 r. Podstawę polskiego tłu-
maczenia stanowiło wydanie Yale University Press z 2003 r., wzbogacone o uzupełnienia i poprawki 
Autora będące efektem kwerend i lektur przeprowadzonych w latach 2003–2007. Hilberg swój wy-
nik oparł na podstawie spisu, który został zawarty w: Atlas of Modern Jewish History, red. Evyatar 
Fr iesel, New York 1990. Natomiast w pracy wydanej przez Główny Urząd Statystyczny wynik ten 
jest jeszcze mniejszy. Wyznania mojżeszowego w 1931 r. w Warszawie było 30,1% mieszkańców, 
a językiem jidysz i hebrajskim posługiwało się 28,5%. Zob. Historia Polski w liczbach. Ludność. 
Terytorium, red. Andrzej Jezierski, Warszawa 1994, s. 159, 163. 
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centralnej i wschodniej Polski było 37% mieszkańców wyznania mojżeszowego, a językiem 
jidysz i hebrajskim posługiwało się 36% ludności4. Na dalszych stronach rozdziału Leder 
podwyższa nawet dane procentowe i dochodzi do wniosku, że w setkach polskich miaste-
czek mniej więcej 60% domów było zamieszkiwanych przez Żydów (s. 80). Stwierdzenie 
to nie ma odzwierciedlenia w żadnych danych historycznych i uznać je należy za błąd.

Autor przekonuje czytelnika, że wielokulturowość II RP była pozorna, a Żydzi zostali 
wyizolowani z polskiego społeczeństwa, m.in. także poprzez barierę językową (s. 59–60). 
W tej kwestii powołuje się on na Czesława Miłosza, który stwierdził, że: „»językiem jidysz 
mówiła ogromna większość [Żydów], w tym języku uczono w szkołach, wychodziły książ-
ki i gazety«, społeczność ta była izolowana od etnicznych Polaków również przez język” 
(s. 59–60). Powoływanie się na wspomnienia literata może budzić wątpliwości. Leder nie 
wspomniał słowem o tym, że Żydzi na przestrzeni wieków, funkcjonując w społeczeństwie 
polskim, nauczyli się posługiwać językiem polskim5. 

Następnie Autor dochodzi do wniosku, „że dla wielu z nich [Żydów – K.Ł.] sposobem 
wyjścia z getta stał się akces do ruchu komunistycznego” (s. 63). Filozof stwierdza, że 
problem ten jest dziś badany, i podaje za wzór książkę Pawła Śpiewaka Żydokomuna. In-
terpretacje historyczne, która spotkała się z powszechną krytyką środowiska historyków 
z powodu sporej liczby błędów wynikających z nadinterpretacji, ulegania mitom oraz braku 
warsztatu historycznego6. Na następnych stronach Leder dodaje, iż „ogromna większość 
drobnomieszczańskiej i bardzo religijnej ludności żydowskiej w ogóle nie komunizowała” 
(s. 71). Nie uchroniło to Żydów od oskarżeń przez Polaków o zdradę, co w konsekwencji 
doprowadziło do mordu w Jedwabnem. Ogólny obraz stosunków polsko-żydowskich przed-
stawiony przez Autora jest mocno uproszczony i jednostronny. Zdecydowanie pełniejszy 
i wieloaspektowy problem tych stosunków przedstawił w jednej z najgłośniejszych prac 
ostatnich lat Marcin Zaremba. Autor książki Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa 
reakcja na kryzys, doszedł do wniosku, iż „w II Rzeczypospolitej mamy do czynienia 
z mozaiką postaw i poglądów, której nie sposób sprowadzić do jednego, wrogiego Żydom 
mianownika”7. 

Leder wyłącznie negatywnie ocenia także postawy moralne Polaków względem mor-
dowanych Żydów w czasie wojny. Przypisuje sobie rolę głosu polskiego sumienia, stwier-
dzając: „Trzeba więc to wypowiedzieć: dla bardzo wielu ludzi wejście w »przygodę« 
z nowoczesnością odbyło się po żydowskim trupie. [...] Sądzę jednak, że obowiązkiem 
dorosłych Polaków wobec samych siebie jest zadanie sobie pytania: co moi rodzice, co 

4 Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1939, s. 22–25. Rocznik dostępny na stronie: Repozyto-
rium Cyfrowe Instytutów Naukowych: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17198&from=pu-
blication (dostęp: 2012). Na sporządzone dane składały się wyniki procentowe z miast województw 
centralnej i wschodniej II RP, czyli województw: białostockiego, warszawskiego, lubelskiego, kie-
leckiego, łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, wołyńskiego i wileńskiego. Warto zaznaczyć, że 
w żadnym z województw centralnej i wschodniej Polski wynik nie przekroczył 50%, tylko w woje-
wództwach poleskim i wołyńskim osób posługujących się językiem jidysz i hebrajskim oraz wyznania 
mojżeszowego było najwięcej, bo ok. 49%. 

5 Hi lberg, Zagłada, t. 3, s. 1298.
6 Zob. Szymon Rudnicki, Pawła Śpiewaka droga przez mękę. Od „Żydokomuny” do Żydo-

komuny, „Kwartalnik Historii Żydów”, 244, 2012, 4, s. 603–619: http://www.jhi.pl/uploads/attach-
ment/file/166/244_recenzje.pdf (dostęp: 2012).

7 Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 
2012, s. 83. Szerzej zob. s. 71–85.
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moi dziadkowie wtedy robili?” (s. 92). Jest to m.in. nawiązanie do problemu przejmowania 
przez Polaków dobór materialnych po zamordowanych Żydach czy ekscesów antysemic-
kich. O ile nie można zaprzeczyć, że takie incydenty w Polsce miały miejsce, o tyle opisy-
wanie stosunków polsko-żydowskich w omawianym okresie tylko z tej perspektywy jest 
zakłamywaniem historii. Ani razu Autor recenzowanej pracy nie wspomina o działalności 
„Żegoty”, czyli podziemnej organizacji, organu rządu polskiego na uchodźstwie, który 
w latach 1942–1945 niósł pomoc Żydom w gettach i poza nimi. Leder zapomina także 
o realiach niemieckiej okupacji i fakcie, że za ukrywanie Żydów w Polsce groziła kara 
śmierci. Nie sposób zapomnieć, że Polacy, którzy ratowali Żydów, często padali ofiarą nie
tylko Niemców, ale także własnych sąsiadów, którzy donosili o ukrywaniu Żydów. Dopie-
ro uświadomienie sobie wyjątkowej złożoności tych wydarzeń umożliwia zrozumienie, 
dlaczego nie wszyscy Polacy byli skłonni pomóc Żydom. Niemniej jednak nie zmienia to 
faktu, iż najwięcej osób nagrodzonych najwyższym izraelskim cywilnym odznaczeniem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest narodowości polskiej8, o czym Autor także 
nie wspomniał. 

W dalszych rozważaniach Autor opisuje zmianę mentalności, która dokonała się w pol-
skim społeczeństwie pod wpływem II wojny światowej. Mentalność folwarczną zastąpiła 
industrializacja i masowe przechodzenie ludzi do miast. Moje wątpliwości budzi stwier-
dzenie, jakoby „w 1944 roku komuniści zdawali sobie sprawę, że kluczowe jest dla nich 
zdobycie poparcia chłopów i złamanie politycznej oraz kulturowej dominacji ziemiaństwa” 
(s. 97). Bez wątpienia manifest PKWN z 1944 r., który wprowadzał reformy rolne, miał na 
celu zjednanie chłopów z nową władzą i marginalizację ziemiaństwa, któremu zostały ode-
brane własności powyżej 50 ha. Nie wiem jednak, gdzie Autor widzi po wojnie polityczną 
oraz kulturową dominację ziemiaństwa. Wojna definitywnie położyła kres tej warstwie,
o czym zresztą Leder wspomina, konstruując zarzut w stronę historyków o braku mono-
grafii opisującej zagładę tej grupy społecznej w latach 1939–1945 (s. 118). Jest to zatem
kolejny brak logicznej konsekwencji wywodu. Pierwsza sowiecka okupacja, szczególnie 
pierwsze dwie masowe deportacje z lutego i kwietnia 1940 r., były początkiem zagłady 
ziemiaństwa. Na mocy konferencji „wielkiej trójki” w Teheranie w 1943 r. Polska utraciła 
Kresy Wschodnie, a przedstawiciele ziemiaństwa, którzy ocaleli, znaleźli się w nowych gra-
nicach państwa i musieli pogodzić się z ową reformą. Inni wyemigrowali z Polski, a część 
przeniosła się do miast. Stwierdziłbym zatem, że reforma rolna miała na celu ostateczne 
wyeliminowanie resztek ziemiaństwa z życia społecznego. 

Na następnych stronach Autor opisuje odwieczne konflikty między chłopem a panem.
Chociaż nie można nie zgodzić się z tym, że takie antagonizmy istniały, to jednak wąt-
pliwości budzi zbudowanie tej tezy na podstawie powieści Witolda Gombrowicza Fer-
dydurke. Twórczość Gombrowicza, jednego z czołowych polskich, ale także światowych 
powieściopisarzy i dramaturgów, nacechowana była absurdem, dowolnością interpretacji, 
ironią oraz polemiką ze społecznymi wartościami. Leder cytuje fragment Gombrowicza, 
w którym główny bohater razem ze swoim przyjacielem dostaje się na wieś i widzi przera-
żonych chłopów, którzy mieszkają w dołach wykopanych w ziemi, bojąc się gniewu swo-
jego pana. Gombrowicz porównuje chłopów do psów, które źle traktowane wykorzystają 

8 Na stronie Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozoli-
mie wśród 25 271 osób wyróżnionych tym odznaczeniem jest aż 6454 Polaków. Na drugim miejscu 
są Holendrzy z wynikiem 5351 osób. Zob. http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.
asp#explanation (dostęp: 2014).
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moment do ataku. Jest to przykład gombrowiczowskiej obsesji zwalczania jakichkolwiek 
ustalonych norm, buntu przeciwko istniejącemu porządkowi, który uosabiają rodzina, 
społeczeństwo, religia itp. I na tej metaforze, którą Leder traktuje jako fakt historyczny, 
budowany jest dalszy tok rozumowania. Twierdzenie, że wojny chłopskie były reakcją za 
wieki nagromadzonych krzywd i pogardy, jest tylko powierzchownym opisem. Warto tak-
że zastanowić się nad wiekową świadomością krzywd wśród chłopów. Czy taka refleksja
w ogóle występowała?

Autor przekonuje, że po wojnie w chłopstwie „na pewno istniał potencjał buntu, a gdzieś 
głęboko tliły się marzenia o nim” (s. 145). Tę śmiałą tezę Leder buduje na stwierdzeniu: 
„czasy, gdy »oekonomia« opierała się na wskazówce Anzelma Gostomskiego, że »pod-
stawą dobrej gospodarki są dwie rzeczy – pańszczyzna i szubienica«, nie były wcale takie 
odległe” (s. 145). Teza o jakimkolwiek potencjale buntu wśród chłopów – uśpionym po 
wojnie – jak twierdzi Autor, jest niemożliwa do weryfikacji. Jak bowiem udowodnić, że taki
uśpiony potencjał istniał w umysłach chłopów? O ile nie neguję, iż relacje między panem 
a pańszczyźnianym chłopem były nacechowane elementami wyzysku i krzywdy społecz-
nej, o tyle moje wątpliwości budzi powołanie się Autora na Anzelma Gostomskiego, który 
miałby uważać pańszczyznę i szubienicę za podstawę gospodarki. Warto wspomnieć, że 
Anzelm Gostomski, wojewoda rawski, był autorem poradnika rolniczego Gospodarstwo, 
wydanego w 1588 r., oraz autorem rozważań na temat działalności urzędnika dworskie-
go. W pracy tej trudno odnaleźć pogardę dla chłopów wyrażającą się w ich wyzysku czy 
nadużywaniu kary śmierci9.

Zdecydowanie najlepszą częścią pracy jest rozdział IV, dotyczący terroru i industriali-
zacji w powojennej Polsce. Rozdział jest logicznie i spójnie skonstruowany. Autor opisuje 
m.in. długą walkę komunistów z Kościołem, który mocno oddziaływał na ludność wiej-
ską. Stąd też wysiłki komunistów, aby dokonać szybkich i radykalnych kroków w polityce 
antykościelnej. Interesujące są rozważania Autora na temat terroru i strachu, które, jak 
pisał Marcin Zaremba, są nierozłączne. Leder idzie o krok dalej i dochodzi do wniosku, 
że: „Strach jest nieodłącznym partnerem terroru, retoryka strachu – ich nosicielem, ale dla 
bardzo wielu udział w terrorze jest źródłem skrytej rozkoszy” (s. 177). Autor powołuje się 
m.in. na znaną, ale także skrytykowaną za warsztat naukowy pracę Daniela Goldhagena, 
Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, traktującą o udziale zwykłych Niem-
ców w zbrodniach II wojny światowej. Leder pokazuje, że w Polsce skala terroru związa-
na była m.in. ze społecznymi antagonizmami, nienawiścią do wrogów oraz pogardą dla 
gorszych od siebie. Interesujące, ale także niepokojące w swoim wydźwięku jest zdanie, 
w którym Autor stwierdza: „Doświadczenie społeczeństw totalitarnych zaświadcza, że 
wystarczy dać człowiekowi (a w każdym razie wielu z nas) możliwość znęcania się nad 
bliźnimi, by nie było mu już potrzebne do szczęścia prawie nic więcej” (s. 177). Podobny 
niepokój wyrażali już wcześniej socjolog Zygmunt Bauman10 czy psycholog Philip Zim-
bardo11. Rozważania te skłaniają do myślenia. 

9 Por. Piotr Badyna, Etyka urzędnika folwarcznego w XVI w. Casus zawarty w Gospodarstwie 
Anzelma Gostomskiego, [w:] Między Barokiem i Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, 
red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 51–63. 

10 Zob. Zygmunt Bauman, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992, lub wyd. rozszerzone: 
Kraków 2009.

11 Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, red. nauk. Maria Ma-
terska, Warszawa 2008.
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Praca de facto kończy się na rozdziale IV, bo rozdział V to ujawnienie i tak widocznych 
od pierwszych stron książki poglądów politycznych Autora. Leder na ostatnich stronach 
pisze swoisty poradnik dla odrodzenia lewicy, stwierdzając m.in.: „ludzkie sprawy musimy 
rozwiązać tu i teraz, na ziemi, bo żadnego pocieszenia »stamtąd« nie ma i nie będzie. Bez 
tego credo lewica nie wie, kim jest” (s. 187). W mojej ocenie ideologia i poglądy polityczne 
Autora całkowicie i bez reszty determinują wywód i uniemożliwiają rzetelność badawczą. 
Brakuje przy takim podejściu miejsca na rzeczową polemikę, bo wiadomo z góry, jakiej 
tezy się dowodzi. Nie dobiera się interpretacji do danych historycznych (faktów), ale do-
biera się fakty do przyjętej z góry tezy. W pracy Ledera ideą, jaką należy udowodnić za 
pomocą faktów, jest walka klas, która stanowi motor zmian w historii postępu ludzkości. 
W pracy pojawiło się wiele nieweryfikowalnych stwierdzeń. Wybitny filozof i największy
krytyk marksizmu Leszek Kołakowski w swoim opus magnum: Główne nurty marksizmu. 
Powstanie, rozwój, rozkład stwierdził: „mglistość pozwala doktrynie [marksistowskiej 
– K.Ł.] wysuwać liczne nie dające się sprawdzić roszczenia pod adresem historii”12. I tak 
mamy w tym przypadku. Autor postawioną na początku książki tezę udowadnia wszelkimi 
możliwymi przykładami, upraszczając te, które mogłyby tę tezę podważyć, lub nie odwo-
łując się do nich. W tym miejscu przychodzi mi na myśl znane, opowiadane jako anegdota 
stwierdzenie Georga Wilhelma Hegla, niemieckiego filozofa: „Jeśli teoria nie zgadza się
z faktami, tym gorzej dla faktów”. 

Książka skłania także do kilku refleksji. W badaniach historyków reforma rolna PKWN
postrzegana jest raczej jako zmiana stosunków własnościowych oraz struktury wsi, rzadziej 
jako konsekwencja działania zbrodniczego systemu komunistycznego. Po 1989 r. nikt nie 
chciał zrekompensować krzywd wyrządzonych ziemianom lub ich potomkom w PRL. 
Do dziś w Polsce nie powstała ustawa reprywatyzacyjna. Ostatni projekt zaproponowa-
ny przez rząd Marka Belki miał przynieść 15-procentowe odszkodowanie właścicielom 
ziemskim, którym majątek został odebrany przez państwo w latach 1944–1962. Projekt 
ustawy utknął jednak w sejmowej komisji nadzwyczajnej. Nie widać także społecznej 
akceptacji lub nacisków w tej kwestii, co każe zastanowić się nad kondycją rozliczenia 
z poprzednim ustrojem. 

Trzeba zaznaczyć, że powyższa krytyka miała na celu ukazanie mankamentów książki 
wyłącznie pod kątem warsztatu naukowego historyka. Dziś promuje się badania inter-
dyscyplinarne, jednak bez odpowiedniego przygotowania warsztatowego porywanie się 
na inne dziedziny nauki musi być skazane na porażkę. Wyjątkiem jest wspomniana już 
praca Marcina Zaremby, w której Autor w wyjątkowy sposób połączył warsztat naukowy 
historyka i socjologa. Praca Andrzeja Ledera, mimo iż podejmuje się analizy ciekawego 
zagadnienia zmian mentalnościowych dokonanych w polskim społeczeństwie w czasie 
wojny i po niej, w mojej ocenie nie stanowi tego wyjątku. 

Krzysztof Łagojda 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) 

12 Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988, 
s. 307.
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Barbara Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku, Wrocław: 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2014, ss. 206, il. barwne i czarno-białe.

W 2014 r. na wrocławskim rynku wydawniczym ukazała się książka Barbary Ilkosz 
poświęcona dziejom szopek bożonarodzeniowych na Dolnym Śląsku. Autorka, kustosz 
oraz kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
specjalizująca się w badaniach nad sztuką polską XX w. oraz działalnością środowiska 
artystycznego stolicy Śląska w międzywojniu, ma na swoim koncie bardzo wiele publika-
cji. Wśród nich dominują prace poświęcone polskim artystom oraz twórcom wrocławskim 
działającym w mieście w latach 20. i 30. XX w1. Recenzowana pozycja w pierwszym 
oglądzie na tle całego dorobku wydawniczego B. Ilkosz może wydawać się zaskoczeniem, 
jeśli chodzi o podjęty w pracy temat. Wszelkie wątpliwości w tej materii rozwiewa głos 
dyrektora wrocławskiego Muzeum Narodowego Piotra Oszczanowskiego, który w Przed-
mowie do publikacji zauważa, iż książka „to efekt Jej wieloletnich badań, które rozpoczęła 
podczas tworzenia katalogu do pracy magisterskiej obronionej w Katedrze Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten materiał został z czasem rozbudowany, zweryfikowany,
uzupełniony i dzisiaj składa się na treść niniejszej książki”2.  

Jak zostało to wyraźnie zaakcentowane już w tytule publikacji, poświęcona jest ona 
problematyce założeń obrazujących narodziny Jezusa Chrystusa, czyli szopek Bożego 
Narodzenia, „symbolicznych przedstawień tajemnicy świętej nocy betlejemskiej”3. Autor-
ka swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na obszarze Dolnego Śląska, aczkolwiek 
w wydawnictwie znaleźć można bardzo wiele odniesień nie tylko do różnych obszarów 
ziem niemieckich, lecz także do kontekstu ogólnoeuropejskiego. Daty chronologiczne 
rozważań zamykają się w okresie od XVI w. po rok 1945. 

Jak wyraźnie podkreślił w Przedmowie P. Oszczanowski, omawiana książka jest 
pierwszą monografią tematu w polskiej literaturze przedmiotu4. Stanowi również pewnego 
rodzaju ukoronowanie wielu przedsięwzięć zapoczątkowanych w 1976 r. przez Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu na rzecz rozpropagowania problematyki śląskich szopek bożo-
narodzeniowych w kontekście ich znaczenia dla regionalnego dziedzictwa kulturowego. 
Zorganizowano wówczas wystawę szopek śląskich (20 obiektów), która była pierwszą 
ekspozycją tego rodzaju zabytków w Polsce. Wydarzenie to dało także asumpt do wyda-
nia katalogu. W ciągu kilku kolejnych lat, przede wszystkim dzięki badaniom terenowym 
prowadzonym przez B. Ilkosz na obszarze Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej, 
odkryto i opracowano naukowo kolejnych 30 szopek. Efekty wspomnianych prac zostały 
zawarte w sporządzonym przez Autorkę katalogu powstałym w 1980 r., który jej zdaniem 
stanowił „już wtedy zarys historii szopki Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku”5. Stał się 

1 Wybrane publikacje: Oskar Moll. Gemälde und Aquarelle, red. Anette Gauther ie-Kamp-
ka, Petra Hölscher, Barbara I lkosz, Michael Kirchner, Peter Kropmanns, Brigitte Würtz, 
Mainz–Köln 1997; Barbara I lkosz, Maria Jarema (1908–1958), Wrocław 1998; Georg Paul Hey-
duck (1898–1962). Malarstwo, red. Barbara I lkosz, Peter Mrass, Jan Sakwerda, Zabrze 1999; 
Barbara I lkosz, Janusz Eysymont. Obrazy mityczne, Wrocław 2005; eadem, Halina Eysymont. 
Pejzaże, Wrocław 2013. 

2 Piotr Oszczanowski, Przedmowa, [w:] Barbara I lkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia 
na Dolnym Śląsku, Wrocław 2014, s. 7.

3 I lkosz, Historia, s. 11.
4 Oszczanowski, Przedmowa, s. 7.
5 I lkosz, Historia, s. 19.
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on z czasem podstawą recenzowanej tu publikacji. Z kolei do najważniejszych wydawnictw 
zagranicznych obejmujących swoją problematyką również dzieje śląskich szopek zalicza się 
przede wszystkim pracę Alfreda Karaska i Josefa Lanza powstałą w latach 70. XX w.6

Recenzowana publikacja spełnia kryteria przypisane wydawnictwu o charakterze mo-
nograficznym. W warstwie tekstowej składa się z kilku zasadniczych elementów. Pracę
rozpoczyna bardzo rozbudowany Wstęp, złożony z czterech podrozdziałów. Pierwszy, 
zatytułowany Szopka Bożego Narodzenia jako ilustracja narodzin Chrystusa, stanowi 
refleksję Autorki nad zdefiniowaniem problematyki, o której traktuje książka, zarówno
w kontekście ogólnym, jak i w konkretnych odniesieniach do Śląska. Kolejny podrozdział 
przedstawia rozbudowaną analizę stanu badań nad historią szopek bożonarodzeniowych, 
przede wszystkim śląskich. Następna część publikacji zawiera przedstawienie i analizę 
problematyki z zakresu ikonograficznych schematów plastycznych różnych elementów
szopek. Ostatni podrozdział Wstępu został zatytułowany Obrzędy bożonarodzeniowe – od 
Meditationes vitae Christi do theatrum sacrum. Znajdują się w nim zarówno rozważania 
dotyczące etymologii słów „szopka”, „jasełka”, „stajenka”, jak i odpowiedzi na pytania 
o inspiracje ukształtowania szopek i ich znaczenie w rytuale religijnym. 

Drugą, wyraźnie wyodrębnioną cześć publikacji stanowi bardzo duży rozdział pt. Hi-
storia szopek śląskich, który podzielony jest na siedem podrozdziałów w układzie chrono-
logiczno-problemowym i przedstawia zasadniczą analizę zaakcentowanego w tytule pro-
blemu. Wywód rozpoczyna zagadnienie szopek misjonarzy jezuickich z XVI w. Następnie 
kontynuowany jest poprzez dzieje szopek śląskich w kolejnych stuleciach. Tę część książki 
kończy podrozdział zatytułowany Szopki w pierwszej połowie XX w. 

Wydawnictwo zawiera aparat naukowy w postaci przypisów oraz bibliografii. Całość
uzupełnia indeks artystów i twórców szopek, indeks miejscowości, wykaz i źródła ilustracji 
oraz podsumowanie w języku angielskim i niemieckim. 

Książka B. Ilkosz stanowi efekt iście benedyktyńskiej pracy, której stopnia skompliko-
wania nie oddaje w pełni wykaz bibliograficzny źródeł i opracowań zawarty w publikacji.
Nie brak w nim odniesień do literatury z epoki, jak również artykułów w prasie, głównie 
o charakterze regionalnym. To jednak, co było istotą badań źródłoznawczych, Autorka 
skromnie sygnalizuje w Podsumowaniu publikacji. Jak sama zauważa, szopki stanowią 
bardzo trudny materiał badawczy zarówno ze względu na szeroką gamę ich form, mate-
riałów, z których zostały wykonane, jak i z uwagi na zróżnicowany stopień zachowania. 
Z powodu znacznej ich eksploatacji większość przedstawionych w wydawnictwie szopek 
nie zachowała się w stanie pierwotnym, co bardzo komplikowało proces ich weryfikacji
merytorycznej co do autorstwa, a także co do daty oraz miejsca powstania. B. Ilkosz zauwa-
żyła więc: „Stosowany często przez użytkowników szopek proceder łączenia elementów 
o różnej proweniencji jeszcze bardziej komplikuje próbę precyzyjnego opisania dziejów 
tego zwyczaju adoracji wyobrażenia narodzin Jezusa. Pomocna w tym zakresie pozostaje 
analiza stylistyczna lub porównawcza, która jednak w wypadku wytworów sztuki ludo-
wej nie zawsze jest skutecznym narzędziem badawczym”7. Omawiana tu książka stanowi 
jednak dowód wielkiego profesjonalizmu badawczego Autorki, czytelnik bowiem otrzy-
mał dzieło komplementarne, które łączy w sobie ważkie ustalenia badawcze z atrakcyjną 
formułą przekazu warunkowaną jasnym, klarownym językiem. Dzięki temu po publikację 

6 Alfred Karasek, Josef Lanz, Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur 
Gegenwart, Marburg 1974; wyd. 2: Marburg 1992.

7 I lkosz, Historia, s. 175.
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sięgną nie tylko historycy sztuki czy badacze ziemi śląskiej, ale także odbiorcy poszukujący 
ciekawej opowieści o tradycjach świątecznych.

Wagę tematu omawiającego istotny element dziedzictwa kulturowego śląskiej ziemi 
doceniło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierając finansowo
publikację. 

Ogromnym walorem książki jest jej warstwa ikonograficzna. Zawiera ona bowiem aż
124 barwne i czarno-białe ilustracje pochodzące z różnych źródeł, zaaranżowane i podane 
w atrakcyjnej, dynamicznej formule. Mowa tu o archiwum prywatnym Autorki, jak również 
Jerzego Ilkosza czy Wojciecha Rogosza i Arkadiusza Podstawki. Część ilustracji pochodzi 
m.in. z Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium, Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, archiwów klasztornych czy prasy z epoki. Warstwa ikonograficzna książki stanowi
nie tylko piękne uzupełnienie tekstu, ale jest także nastrojowym elementem dodającym 
swoistego klimatu publikacji, pod tym względem zbliżonej do albumu. Dzięki temu zabie-
gowi wydawnictwo może stać się również atrakcyjnym prezentem bożonarodzeniowym 
dla bardziej wymagających miłośników książek.

Omawiana tu książka ma jeszcze jeden, jakże cenny walor, który stosunkowo rzadko 
może zostać przypisany wydawnictwom łączącym w sobie formułę rzetelnej pracy nauko-
wej z popularyzacją wiedzy. Na aspekt ten zwrócił uwagę w Przedmowie P. Oszczanowski, 
pisząc: „Ta publikacja ma także czytelny wymiar ludzki, można by rzec – daje nam coś 
w rodzaju wytchnienia, wyciszenia, dystansu czy też odskoczni od rzeczywistości. Staje 
się okazją do tego, aby choć na chwilę zapomnieć o tempie życia. Pozwala bowiem po-
nownie odkryć i przypomnieć świat czasów minionych, powrócić do okresu dzieciństwa, 
oddać się wspomnieniom. Odnajdujemy tu bohaterów historii biblijnych, które tak mocno 
zapadły nam w pamięć. Bohaterów, którzy przez cały rok byli oczekiwani, za którymi po 
prostu się tęskniło. Pragnęło się ich znowu zobaczyć. Ta książka jest zarówno mądra, jak 
i subtelna. Jest taka, jaką może napisać tylko wytrawny historyk sztuki. Ktoś, kto ma już 
dystans do świata i życia, ale jakże mocno kocha ten świat i dobrze rozumie to życie. Za 
tę lekcję wspomnień, za danie szansy na to, by w trakcie lektury przeżywać to niezwykłe 
bożonarodzeniowe misterium i powracać do czasów szczęśliwości, winniśmy Autorce być 
wdzięczni”8. W tym miejscu wypada tylko zgodzić się z przywołanymi tu słowami dyrek-
tora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Podsumowując, wyrazić należy jednak pewnego rodzaju niedosyt związany z bardzo 
skromną akcją marketingową książki. Jej obecność wyłącznie w księgarni Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu oraz praktycznie brak szerszej reklamy we współczesnych realiach 
rynkowych bardzo mocno ogranicza wiedzę potencjalnych czytelników o istnieniu, co 
należy tu bardzo mocno podkreślić, wartościowej i atrakcyjnej w formie publikacji.

Książka B. Ilkosz jest monografią tematu. Jak zauważa jednak sama Autorka, „w dzie-
jach szopek śląskich pozostaje jeszcze wiele luk, które czekają na wypełnienie przez 
kolejnych badaczy i miłośników tej bożonarodzeniowej tradycji”9. Wypada więc w tym 
miejscu wyrazić nadzieję, iż w przyszłości pojawić się może kolejna publikacja dotycząca 
omawianej tu problematyki. Książka Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Ślą-
sku wyznaczyła bardzo wysoki poziom, co oznacza, iż przed przyszłymi badaczami tematu 
stoi ogrom pracy i wysiłku. 

Joanna Nowosielska-Sobel 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

8 Oszczanowski, Przedmowa, s. 8.
9 I lkosz, Historia, s. 178.
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„Nowa Kronika Wałbrzyska”, 2, red. Sylwia Bielawska, Wałbrzych: Fundacja Mu-
seion, 2014, ss. 294.

Nie okazała się efemerydą wydawana od 2013 r. „Nowa Kronika Wałbrzyska”1. Nie 
padła ona ofiarą jednorazowego „kaprysu” sponsorów. W 2014 r. ukazał się tom drugi, nadal
pod redakcją Sylwii Bielawskiej i nadal sygnowany przez Fundację Museion2. Z małymi 
zmianami zachowano poprzedni (z pierwszego tomu) układ periodyku o ambicjach na-
ukowych. Choć – także – z wyraźnym wskazaniem na przystępność czytelniczą. W dziale 
drugim, tyczącym się szkolnictwa i edukacji, dodano także sport. Dział o nazwie Sławni 
wałbrzyszanie został zastąpiony – być może przejściowo – działem Życie religijne. Przej-
ściowo, bo uważam, iż należy przypominać osoby zasłużone w całej historii tej ziemi. Od 
najdawniejszych czasów.

Poprzedzający właściwy wstęp do tomu tekst autorstwa prezydenta Wałbrzycha Roma-
na Szełemeja stanowi w istocie wskazanie nowych inicjatyw i nowo otwartych instytucji, 
którymi – naprawdę – Wałbrzych może się w ostatnim czasie pochwalić, jak, by wskazać 
dzieło największe, „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”.

We właściwym wstępie do tomu Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz i Sylwia Bielawska 
podziękowały radnym Gminy Wałbrzych „za zaufanie, swobodę twórczą oraz środki fi-
nansowe”. Czyż może być większy komfort dla animatorów „ewentu” (wydania kolejnego 
tomu „Kroniki”)?

W części historycznej tomu Ryszard Bełdzikowski przedstawił ciąg dalszy swych roz-
ważań (por. tom I „NKW”) o Ziemi Wałbrzyskiej. Wychodząc od przemian demokratyza-
cyjnych 1989 r. po koniec XX w. opisał historię naprawdę najnowszą w dwóch pasmach: 
tym tyczącym się życia politycznego i tym dotyczącym dramatycznych okoliczności 
transformacji gospodarczej, gdy „kwitnące” Zagłębie Wałbrzysko-Noworudzkie upadło, 
grzebiąc fabryki, ale i ludzkie losy wielotysięcznej rzeszy pracowników. W tymże dziale 
Waldemar Sęczyk napisał o Komitecie Wojewódzkim partii komunistycznej (Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej) w przełomowym 1989 r. W korespondującym z tymi czasami 
tekście Beata Detyna pochyliła się nad koszmarnym, do dzisiaj w pełni nierozwiązanym, 
problemem bezrobocia w mieście i jego okolicach. Niejako przy okazji zastanawiam się 
– i absolutnie animatorom „Kroniki” tego nie życzę – nad potencjalną pułapką tematyczną, 
w którą wielokrotnie wpadali inicjatorzy wydawania lokalnych periodyków. Chodzi mi o to, 
by zagadnienie przełomu ustrojowego i – niejako równolegle – niemieckie tradycje dziejów 
miasta i regionu nie wypełniały w zbyt szerokim zakresie pola zainteresowań redakcji. Te 
tematy – bardzo istotne, ale jednak także i wygodne „samograje” – w końcu się wyczerpu-
ją. Sądzę jednak, że osoby odpowiedzialne za „Nową Kronikę Wałbrzyską” świadome są 
konieczności szerszego wykraczania poza te dwa zasoby tematyczne. 

Wychodząc z tradycji niemieckich, na gruncie zachowanej substancji materialnej, 
Mieczysław K. Leniartek opisał zakrojony na wiele lat proces rewitalizacji śródmieścia 
Wałbrzycha. Jakże mało osób wie o tym, że w mieście tym, które na szczęście ominęły 
zniszczenia II wojny światowej, istnieje śliczna starówka. Obecnie odzierana z kilkudeka-
dowej patyny zanieczyszczeń miejscowego przemysłu.

1 Por. odnośną recenzję: Grzegorz Strauchold, „Nowa Kronika Wałbrzyska”, red. Sylwia Bie-
lawska, Wałbrzych: Fundacja Museion, 2013, ss. 295, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 
69, 2014, 2, s. 145–148.

2 Warto nadmienić, że oba tomy dostępne są w internecie, na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki 
Cyfrowej (http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra).
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Obok działu poświęconego oświacie i aktywności ruchowej, w tym spraw tak istotnych, 
jak sport dla osób niepełnosprawnych, w „Kronice” zamieszczono szereg tekstów zajmu-
jących się miejscowym życiem kulturalnym. Podobnie jak w pierwszym tomie periodyku, 
Redakcja ma czym się za miasto i jego kulturalne środowisko pochwalić. Nie wymieniam tu 
odnośnych tytułów i ich autorów, podkreślę jednak, że także dzięki inicjatywie wznowienia 
„Kroniki” miasto postrzegane na zewnątrz jako niemal „zagłębie” nieszczęść i niepowo-
dzeń wszelakich może uzewnętrznić swe niebanalne osiągnięcia. Takie, jak życie teatralne, 
historyczne zbiory Biblioteki pod Atlantami czy działalność Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Naukowego. Dodam, iż owa popularyzacja skierowana jest nie tylko do czytelników „ze-
wnętrznych”. Wszak i „miejscowi” nierzadko nie mają świadomości doniosłych dokonań 
wałbrzyskiego życia kulturalnego.

Myślę, że tak jak zawsze będzie opisywane i analizowane wałbrzyskie (i okoliczne) 
społeczeństwo, tak na długo badaczy, komentatorów i popularyzatorów interesować będzie 
tematyka Niemców wałbrzyskich. Rdzennych, autochtonicznych mieszkańców tej ziemi, 
swojej heimat, którym na czas jakiś udało się pozostać na ziemi rodzinnej. Tematyka ta była 
– już od dziesięcioleci – obecna w naukowych i popularnych rozważaniach. W Zagłębiu 
Wałbrzysko-Noworudzkim po II wojnie światowej pozostała duża grupa Niemców. Teraz 
przypomniał ją oraz przedstawił kolejne wyniki badań na jej temat Piotr Retecki. 

Zamieszkujący tu prawowici właściciele swej ziemi3 zostali pozostawieni, jako fa-
chowcy niezbędni dla funkcjonowania miejscowego przemysłu. Nie tylko zresztą wydo-
bywczego. W państwie polskim, z założenia nacjonalistyczno-polskim (nawet w komuni-
styczno-stalinowskim wydaniu) wałbrzyscy Niemcy byli nie tylko tolerowani, ale i otoczeni 
(szczególną) opieką. Od końca lata 40. XX w. miało to również związek z istnieniem przy 
nowej, zachodniej granicy Polski „robotniczo-chłopskiej” Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej. Ta specyficzna „diaspora” od lat 50. do początku lat 60. XX w. ulegała sys-
tematycznej degradacji w wyniku decyzji podejmowanych przez miejscowych Niemców 
o wyjeżdżaniu do Niemiec. W tym wypadku w ich komunistycznym (NRD) kształcie. Nie 
znając tych wydarzeń, już jako absolwent wrocławskich studiów historycznych, w początku 
lat 80. XX w. bardzo się dziwiłem, dlaczego we wschodnioniemieckiej Turyngii tak wielu 
ludzi mówiło po polsku.

Ostatni dział drugiego tomu „Kroniki” wypełniły dwa teksty dotyczące życia religij-
nego.

Uważam – po oglądzie dwóch tomów odnowionej „Kroniki Wałbrzyskiej” – iż Redak-
cja idzie dobrą drogą. Koncepcja tak skonstruowanego lokalnego czasopisma o ambicjach 
i popularyzatorskich, i naukowych ma rację bytu. Mam nadzieję, że w kolejnym roku ukaże 
się następny tom.

Grzegorz Strauchold 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

3 Przez prawowitych mieszkańców tego terenu rozumiem zarówno zamieszkujących tam od 
czasów średniowiecznych potomków niemieckich osadników, zaproszonych przez książąt śląskich, 
jak i – zrządzeniem wojennych losów i podejmowanych przy dyplomatycznych stolikach odgórnych 
decyzji – zamieszkałych tam po wojnie Polaków.






