
A R T Y K U Ł Y R E C E N Z Y J N E I R E C E N Z J E

Sobótka 2015, 4
PL ISSN 0037–7511

Walter Wenzel, Slawen in Deutschland: Ihre Namen als Zeugen der Geschichte, Ham-
burg: Baar, 2015, ss. 276.

Osobom zainteresowanym historią języków zachodniosłowiańskich grupy łużyckiej, 
a także dziejami tej części obecnych wschodnich Niemiec osoby i dorobku Waltera Wen-
zela przedstawiać nie trzeba. Ten reprezentant lipskiego środowiska slawistycznego od lat 
60. XX w. daje się poznać czytelnikom jako badacz języków słowiańskich południowego 
Połabia, przede wszystkim ich antroponimii. W ostatnich latach Autor ten, wciąż działając 
czynnie na niwie antroponomastyki, coraz intensywniej zajmuje się także studiami z dzie-
dzin topo- i etnonimiki słowiańskiej, twórczo przy tym wykorzystując swój wcześniejszy 
dorobek. Ewolucja ta jest wyraźnie czytelna także w najnowszej książce lingwisty z Lip-
ska.

Omawiany tu tom, wydany przez wydawnictwo Baar pod naukową redakcją Andrei i Sil-
vio Brendlerów, jest kolejną już książką tego Autora ukazującą się w tym wydawnictwie; 
poprzednie wydane zostały w latach 2009 i 20141. Publikacja ta liczy 276 numerowanych 
stron i obejmuje: przedmowę redaktorów, spis treści (nieodsyłający niestety do oryginal-
nych wydań artykułów już wcześniej publikowanych, które czytelnik odnajdzie jednak przy 
samych tekstach), 21 studiów pióra W. Wenzela – w tym jedno napisane wespół z górnołu-
życkim historykiem i regionalistą Steffenen Menzelem – oraz liczącą niepełną stronę ob-
jętości erratę (nieobjętą już paginacją, po s. 276). Praca zawiera 27 ilustracji o charakterze 
merytorycznym (oprócz tego jest w niej kilka ilustrowanych wkładek reklamujących inne 
książki wydawnictwa Baar, w tym dwie przywołane wyżej prace W. Wenzela), z których 
aż 21 to ryciny barwne. 

Pod względem edytorskim i redakcyjnym książka sprawia wrażenie wybitnie oszczędnie 
pomyślanej, co niewątpliwie potaniło i uprościło proces wydawniczy, jednak niekoniecz-
nie ułatwia jej lekturę. Teksty Autora wydane już wcześniej jako artykuły czasopiśmienne 
zostały tu przedrukowane w postaci oryginalnej, bez ujednolicenia czcionki i sposobów 
cytacji, brak także jednej dla wszystkich tekstów bibliografii i spisu rycin. Są to w gruncie
rzeczy techniczne detale, naprawdę dotkliwy jest inny mankament omawianej książki: brak 
indeksu2. Z drugiej strony, pod względem redaktorsko-adiustacyjnym książka jest wybitnie 
„czysta” (co nie dziwi o tyle, że w 76% składa się z tekstów już kiedyś poddanych redak-

1 Walter Wenzel, Slawen – Deutsche – Namen: Beiträge zur westslawischen Personen- und 
Ortsnamenforschung mit besonderer Berücksichtigung des Sorbischen (2009); idem, Namen und 
Geschichte: Orts- und Personennamen im deutsch-westslawischen Sprachkontaktraum als historische 
Zeugnisse (2014). 

2 Przydałby się on tym bardziej, że te same wątki pojawiają w różnych częściach książki (np. 
kwestia antroponimów pochodzących od rzeczownika roj na s. 47–48 i 114).
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cji i wydanych drukiem); niewiele znajdzie się w niej także śladów przeoczeń lub błędów 
stylistycznych Autora bądź Redakcji3.

Spośród 21 studiów publikowanych w książce 16 zostało już wcześniej, w latach 
2010–2015, ogłoszonych drukiem na łamach różnych periodyków – najwięcej, bo aż sie-
dem, w budziszyńskim „Lětopisie”, cztery w lipskich „Namenkundliche Informationen”, 
dwa w „Zunamen/Surnames: Zeitschrift für Namenforschung” oraz po jednym w innych 
czasopismach („Zeszyty Łużyckie”, „Neues Lausitzisches Magazin”, „Beiträge zur Na-
menforschung”)4. Pozostałych pięć tekstów po raz pierwszy ujrzało światło dzienne wraz 
z prezentowaną tu książką. Spośród artykułów zamieszczonych w omawianej pracy więk-
szość poświęcona jest zagadnieniom z dziedzin antropo- i toponomastyki: po osiem tekstów 
traktuje o nazwach miejscowych lub osobowych, a trzy dalsze – o jednych i drugich. Dwa 
teksty – jeden już niegdyś publikowany (o nazwach Milzane i Besunzane, s. 137–147), 
a drugi po raz pierwszy wydany w omawianej tu książce (o nazwach Chutici, Quezici 
i Siusli, s. 271–276) – dotyczą natomiast słowiańskich etnonimów znanych z wczesnego 
średniowiecza. Wśród tekstów zebranych w omawianym tomie co najmniej cztery powstały 
na marginesie prac Autora nad innymi dziełami. Dwa z nich (opublikowane na s. 52–65 
i 85–99) to swego rodzaju „próbki” opracowywanego przez W. Wenzela „Niedersorbisches 
Zunamenatlas”, jeden (s. 167–191) stanowi sui generis podsumowanie prac nad tymże 
atlasem, jedno zaś opracowanie (s. 131–136), dotyczące stosunków narodowościowych 
w XV–XVII w. na terenie północno-wschodnich Górnych Łużyc w świetle antroponimów, 
to swoista zapowiedź książki przygotowywanej przez W. Wenzela wraz ze S. Menze-
lem. Interesujące wątki znajdzie w omawianej tu książce także czytelnik zainteresowany 
najdawniejszymi relacjami dialektów słowiańskich, jakimi posługiwano się na południe 
i północ od Rudaw, a następnie języka staroczeskiego i starołużyckiego; zagadnieniom 
tym poświęcono całkowicie bądź w znacznej mierze cztery z zawartych w tej publikacji 
szkiców (s. 124–130, 148–166). 

Większość prac zebranych w omawianej książce to studia mniej lub bardziej polemiczne 
bądź przyczynki do dyskusji, nierzadko kontynuujące pewne myśli nestora lipskiej sla-
wistyki, zmarłego niedawno Ernsta Eichlera (por. tu np. studium o nazwach związanych 
z bartnictwem czy też interpretację nazwy Besunzane), bądź rozbudowujące istniejące 
opracowania i hipotezy – często oparte głównie na studium nazw miejscowych – o wyniki 
własnych badań Autora z dziedziny antroponomastyki. Czytelnik znajdzie tu zatem kolejne 
ogniwa w niekończących się łańcuchach polemik dotyczących pochodzenia i interpretacji 
niektórych nazw miejscowych, w których często jako adwersarz W. Wenzela występuje, 
oprócz wspomnianego już E. Eichlera, inny lipski profesor slawista w stanie spoczynku, 
Heinz Schuster-Šewc. Daje się przy tym dostrzec wyraźną predylekcję prof. Wenzela do 
etymologii deantroponimicznych, przy czym trudno odmówić racji propozycjom Autora 

3 Jedyny ewidentny błąd tego rodzaju, jaki rzucił się w oczy piszącemu te słowa, to brak jednego 
wyrazu w nazwie zespołu archiwalnego „Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc” na s. 134. 
Ponadto można się zastanawiać, czy konieczne jest dodawanie dr. Jasperowi von Richthofen tytułu 
wolnego pana Rzeszy w spisie publikacji tekstu dotyczącego Zagozdu (s. 224), skoro sam zaintere-
sowany pod odnośnym artykułem bynajmniej jako „Freiherr” nie występuje.

4 Zestawienie większej części książki z prac już kiedyś ogłoszonych drukiem sprawiło, że nie 
do uniknięcia były pewne powtórzenia (por. np. s. 54 i 86 czy też 124–127 i 248), bynajmniej jed-
nak nierażące, jako że każdy fragment książki z założenia stanowi przecież odrębną całość, a Autor 
skrupulatnie odsyła czytelnika do wcześniejszych swoich tekstów.
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w sytuacjach, gdy przemawiają za nimi patronimiczne bądź dzierżawcze przyrostki od-
nośnych toponimów5. Trzeba zresztą przyznać, że liczne propozycje odejścia od odape-
latywnych etymologii toponimów na rzecz tych wyprowadzanych od nazw osobowych, 
proponowane w studiach składających się na omawiany tu zbiór, z reguły podbudowane 
są dogłębną i szeroką znajomością północnosłowiańskich imion, przydomków, przezwisk 
i nazwisk. Może zatem okazać się, iż wiele z nich oprze się krytyce; inne z pewnością da 
się w toku dalszych dyskusji uzupełnić6 bądź zastąpić innymi7.

W odniesieniu do etymologii nazw miejscowych proponowanych przez W. Wenzela 
zwraca uwagę nie tylko obfite czerpanie przezeń z własnej rozległej wiedzy i erudycji
z dziedziny antroponomastyki, lecz także częste szermowanie argumentem należytego umo-
tywowania etymologii. Jest to praktyka ze wszech miar słuszna i podparta z reguły rzeczo-
wą analizą kontekstu poszczególnych nazw: geograficznego i historycznego. Uwzględnienie
realiów geograficznych w omawianej tu książce obejmuje przy tym nie tylko, a nawet nie
przede wszystkim wgląd w charakterystykę geomorfologiczną poszczególnych obszarów, 
lecz także rozbudowane analizy zasięgów i frekwencji określonych rdzeni słowotwórczych 
na gruncie antropo- i toponimiki, co umożliwia skorelowanie wyników badań z tych dwóch 
subdyscyplin językoznawczych. 

Rozbiór kontekstu historycznego poszczególnych antropo- i toponimów pod piórem 
W. Wenzela jest nie mniej wszechstronny niż uwzględnienie przezeń geograficznych aspek-
tów poszczególnych zagadnień – co nie dziwi o tyle, że dzięki swym rozległym kwerendom 
na użytek prowadzonych przez siebie studiów nad antroponimią łużycką Autor omawianej 
publikacji sam de facto wstąpił do historycznego cechu i nawdychał się archiwalnego kurzu 
nie mniej od niejednego z „zawodowych” adherentów muzy Klio8. Wśród interesujących 

5 Por. tu np. liczne przykłady w tekstach dotyczących toponomastyki okolic Lipska (s. 251–270) 
i nowych etymologii nazw miejscowości między Łabą a Soławą (s. 100–121), czy też ustępy dotyczą-
ce górnołużyckich nazw Baselitz/Pazlicy, Canitz/Konjecy, Krakau/Krakow, Sauritz/Žurici na s. 9–13 
(o toponimach górnołużyckich zob. także osobne studium Waltera Wenzela, Slawische Ortsnamen 
– aus Appellativen oder Personennamen? Dargestellt an Ortsnamen der Oberlausitz, [w:] Studia 
linguistica in honorem Edvardi Breza, ed. Elżbieta Laskowska, Małgorzata Jaracz, Bydgoszcz 
2008, s. 274–281). 

6 Warto może w tym miejscu do staropolskich poświadczeń imienia Tyro, podanych przez Au-
tora w passusie dotyczącym nazwy Türchau (obecnie Turoszów, s. 213–214 książki), dodać wczesne 
wzmianki o osobie o tym imieniu działającej w X stuleciu w Czechach, zawarte w Kronice Czechów 
Kosmasa z Pragi oraz słowiańskiej legendzie o św. Wacławie. 

7 Można np. zastanowić się, czy za toponimem Dalzig, z brzmieniem słowiańskim zrekonstru-
owanym jako *Dalečaky, musi koniecznie kryć się zrost przysłówka dalé z czasownikiem čakati 
(por. w omawianej książce s. 100–101, 252), a nie po prostu derywat przymiotnika daleki bądź 
przysłówka daleko. Na gruncie polszczyzny przydomek bądź nazwisko *Daleczak nie jest wpraw-
dzie poświadczone, ale znane są: rzeczownik „dalecze” ‘dal’, przysłówek „daleczko” ‘w pewnej 
odległości’, przymiotnik „daleczki” ‘znajdujący się w pewnej odległości’ (por. Samuel B. Linde, 
Słownik języka polskiego, t. 1: A–F, Warszawa 1807, s. 402), a także nazwiska Dalecki i Daleczanka 
(zob. Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. 1: A–G, red. Aleksandra Cieśl ikowa, 
Kraków 2007, s. 381). Hipotetyczne przezwisko bądź nazwisko Daleczak broniłoby się świetnie na 
gruncie języka polskiego w znaczeniach ‘syn Daleckiego’, ‘młody Daleki’, czy nawet ‘zamieszkały 
daleko’. Może podobny trop należałoby prześledzić także na gruncie dialektów serbołużyckich?

8 Na użytek swych dwóch prac: Walter Wenzel, Studien zu sorbischen Personennamen (Bautzen 
1987–1994) oraz idem, Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18 Jahr-
hunderts (Bautzen 2004), wykonał W. Wenzel, jak sam szacuje, 160 tys. wypisów z 675 źródeł.
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potencjalnie dla historyka passusów książki dotyczących motywacji topo- i antroponimów 
warto wspomnieć choćby wątki poruszone w studium dotyczącym osadnictwa klasztoru 
Dobry Ług: dyskusję kwestii pochodzenia odimiennych nazw miejscowych wsi lokacyjnych 
(s. 35–36) i kwestii braku pewnych grup przezwisk i nazwisk w zasobie antroponimów dol-
nołużyckich na danym obszarze w kontekście dziejów jego zasiedlenia i dominacji w tym 
procesie elementu niemieckiego (s. 33–35, 37–38). W niektórych przypadkach można 
nawet odnieść wrażenie, że argumentacja historyczna zajmuje nazbyt eksponowane miej-
sce w wywodach etymologicznych lipskiego profesora slawisty, tak jak np. na s. 10 (s.v. 
Canitz-Cristina), gdzie w polemice z H. Schusterem-Šewcem przywołał Autor nieistnienie 
we wczesnym średniowieczu władztwa gruntowego jako argument przeciw przedstawionej 
przez swego adwersarza etymologii9. Nieco zbyt daleko idący wydaje się także argument, 
jakoby nazwa miejscowa trafnie rekonstruowana przez Autora jako *Stupišče przemawiała 
za późną metryką danej miejscowości (s. 32), skoro – jak można dowiedzieć się choćby ze 
słownika dolnołużyckiego Arnošta Muki i z czego dobrze zdaje sobie sprawę także sam 
W. Wenzel (por. s. 118 omawianej książki s.v. Staupitz) – pod nazwą stupa w języku dol-
nołużyckim kryć może się nie tylko maszyna (prasa, tłocznia), lecz także proste narzędzie 
ręczne w rodzaju moździerza czy, nomen omen, stępy. 

Silny rys geograficzno-historyczny noszą studia Autora dotyczące toponimów wschod-
nich Górnych Łużyc, ziemi Niżan i okolic Lipska, prezentujące znamienną korelację mię-
dzy żyznością gleb w poszczególnych mikroregionach i rozrzutem poszczególnych grup 
słowiańskich nazw miejscowych, które W. Wenzel dzieli na dwa podstawowe zbiory: 
starsze (tu nazwy określające mieszkańców, np. patronimiczne, oraz złożone typu *Koso-
budy/*Žernosěky) i młodsze (tu nazwy dzierżawcze i topograficzne). Można oczywiście
zarzucić temu ujęciu skrajny schematyzm, jednak skupianie się toponimów o najbardziej 
archaicznych cechach na obszarach najżyźniejszych nie budzi raczej wątpliwości. Do 
należytego zniuansowania obrazu prezentowanego przez W. Wenzela konieczne byłyby 
pogłębione studia archeologiczne – trzeba bowiem pamiętać, że obraz uzyskiwany przez 
analizę nazw miejscowych jest statyczny i odzwierciedla stan zasiedlenia u schyłku XII 
bądź w początkach XIII w., gdy miały miejsce stabilizacja i reorganizacja osadnictwa 
wiejskiego oraz wzmożony napływ niemieckich osadników. Także tzw. stratygrafia topo-
nimów prezentowana przez W. Wenzela nie jest przecież stratygrafią sensu strictiori, jako 
że przynajmniej niektóre formanty popularne w początkach wczesnego średniowiecza (np. 
patronimiczne -ice, -owice) zachowały produktywność także w późniejszym okresie. 

Z punktu widzenia czytelnika polskiego szczególnie ważny jest wkład najnowszej 
książki W. Wenzela do studiów nad hydro- i toponimią polskiej części Górnych Łużyc. Od 
czasów pionierskich opracowań z XIX i pierwszej połowy XX w. tematami tymi zajmowali 
się jedynie pobieżnie różni badacze polscy przy okazji większych prac o charakterze zbior-
czym i słownikowym oraz Jerzy Nalepa w ramach swych studiów nad granicami Polski 
najdawniejszej10. Dwa studia W. Wenzela – jedno publikowane już wcześniej, o terytorium 
plemienia Besunzane, i drugie, po raz pierwszy udostępnione w omawianej publikacji, 

9 Wnioskowanie przedstawione przez Autora zawiera aż dwa aprioryczne założenia: że władztwo 
gruntowe stanowiło conditio sine qua non etymologii innej niż deantroponimiczna oraz że odnośna 
nazwa miejscowa pochodzi z wczesnego średniowiecza. 

10 Por. tu przegląd stanu badań pióra samego Waltera Wenze l a w pierwodruku jednego 
z uwzględnianych tu tekstów: Der Slawengau Besunzane im Lichte der Ortsnamen, „Namenkundli-
che Informationen”, 103/104, 2014, s. 392–393 (w omawianej tu książce s. 192–193). 
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o ziemi Zagozd – są najnowszą syntezą omawianej tu kwestii i obejmują wszechstronną 
analizę toponimów i niektórych hydronimów słowiańskich polskiej części Górnych Łużyc. 
Jako takie z pewnością stanowią one istotny wkład do dalszej dyskusji i interpretacji odno-
śnych nazw. Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić dobrze uargumentowane przez 
Autora propozycje odejścia od utartych w nauce etymologii odnoszących się do niektórych 
miejscowości: Biernej i Ręczyna w Polsce, Gelutitz, Krobnitz i Schöps w Niemczech oraz 
Černousów w Republice Czeskiej (por. s. 197, 199, 212–213, 214–215). Z drugiej strony, 
można zastanowić się, czy słusznie zakwalifikował Autor (s. 193) nazwę miejscowości
Kunów (niem. Kuhna, pierwszy zapis: 1390 Kunow) jako mieszaną; w gruncie rzeczy 
mogła ona pochodzić zarówno od krótkiej formy germańskiego imienia Konrad (Kun, 
Kuno itp.), jak i od słowiańskiego przezwiska Kuna. Zastanawia także brak w szkicach 
W. Wenzela dwóch toponimów pojawiających się w starszych zestawieniach słowiańskich 
nazw miejscowych w niegdysiejszym powiecie żytawskim: Wanscha i Trattlau (obecnie 
Spytków i Kostrzyna)11; nawet jeśli Autor uznał ich słowiańskie pochodzenie za mało 
prawdopodobne, byłoby dobrze, gdyby tego rodzaju „wyrok” został wyrażony explicite 
i podbudowany odpowiednim uzasadnieniem. 

W kontekście studiów W. Wenzela nad hydro- i toponimią wschodnich Górnych Łu-
życ warta podkreślenia wydaje się podjęta przezeń polemika z tezami J. Nalepy, według 
którego pewne fonetyczne archaizmy spetryfikowane w niemieckich formach niektórych
hydro- i toponimów górnołużyckich wskazują, że aż po XIII w. teren ten zamieszkiwała 
ludność polska12. W swych wywodach prof. Wenzel podważa jeden z podstawowych argu-
mentów poznańskiego historyka i slawisty, mających rzekomo przemawiać za prapolskim 
pochodzeniem nazwy rzecznej Mandau, negując w ogóle jej słowiańską etymologię (s. 204, 
216–218 książki). Co ciekawe, lipski badacz nie podjął w ogóle dyskusji z innymi argumen-
tami J. Nalepy, wywiedzionymi m.in. z omawianych przezeń toponimów Grottau, Göhe 
i Priedlanz (por. s. 214–215), uznając może, iż zarówno nosówka w nazwie Priedlanz (dla 
której rekonstrukcja proponowana przez Nalepę broni się znacznie lepiej od proponowanej 
przez badaczy czeskich formy *Předlánce), jak i nagłosowe g w pozostałych dwóch nie 
były w zasadzie niczym niezwykłym w XII–XIII w., gdy nazwy te zostały przejęte przez 
niemieckich osadników13. 

Osobnej uwagi wymagają zaprezentowane przez W. Wenzela tezy dotyczące słowiań-
skich etnonimów południowego Połabia, których w recenzowanej tu książce omówiono aż 
pięć (Milzane, Besunzane, Chutici, Quezici i Siusli). Podobnie jak na gruncie toponomasty-
ki, także w zakresie nazw ludów słowiańskich zachowuje W. Wenzel pewną predylekcję 
do etymologii deantroponimicznych – przynajmniej wobec etnonimów Chutici, Quezici 

11 Por. Ernst Schwarz, Wendische Ortsnamen im Lande Zittau, „Neues Lausitzisches Magazin”, 
103, 1927, s. 51–52, 54 (tam odniesienia do starszych prac G. Heya i P. Kühnela). 

12 Zob. Jerzy Nalepa, Granice Polski najdawniejszej: prolegomena, vol. 1: Granica zachod-
nia, część południowa, Kraków 1996 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU 83), s. 
9–119. Książka ta jak dotąd doczekała się jedynie pochwalnych recenzji, skupiających się na mocnej 
stronie tej publikacji, jaką jest jej część dotycząca Dolnych Łużyc; niemniej jednak wcześniejsza 
część owej pracy, dotycząca Łużyc Górnych, z rzetelnością naukową ma niewiele wspólnego (por. tu 
Krzysztof Fokt, Kilka słów o najdawniejszej granicy polsko-górnołużyckiej, Zgorzelec 2001 (Szkice 
Górnołużyckie 2), s. 3–8).

13 Zarówno denazalizacja samogłosek, jak też przejście g > h odbywały się w staroserbołużyckim 
stopniowo i nierównomiernie, na co dowody zebrał, nota bene, sam Jerzy Nalepa (Słowiańszczyzna 
północno-zachodnia: Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań 1968, s. 178–180, 230–233). 
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i Siusli. Inaczej rzecz się ma w odniesieniu do Górnych Łużyc, gdzie Autor optował za 
topograficznymi etymologiami obydwu znanych stamtąd etnonimów. Szczególnie ważne
wydaje się tam wskazanie, że na określenie ziemi Milczan dość długo równolegle funk-
cjonować mogły dwa pokrewne choronimy: *Milsko i *Milečsko (s. 141–142 omawianej 
książki, s. 455–456 pierwodruku odnośnego tekstu). Niestety, w odniesieniu do nazwy 
Besunzane Autor nie podjął polemiki z najlepszą wysuniętą dotychczas propozycją alter-
natywną wobec zaprezentowanej przezeń deapelatywnej etymologii (wywodzącej ten etno-
nim od rzeczownika *bъzъ, ‘bez’), przed ponad 60 laty przedstawioną i uargumentowaną 
przez J. Nalepę14. Brak polemiki z Nalepą w tej mierze jest tym bardziej dotkliwy, że na 
poparcie swojej hipotezy emerytowany profesor uniwersytetu w Lund może przywołać nie 
jeden, lecz dwa zapisy odnośnej nazwy w Geografie bawarskim: Besunzane i Phesunzi, 
przy czym sugerujący przydech w nagłosie zapis drugiej z tych form przemawia raczej 
za rekonstrukcją Nalepy niż Wenzela. Nie będąc władny rozstrzygać kontrowersji stricte 
językoznawczych, mogę jedynie wyrazić nadzieję, że w kwestii nazwy Besunzane prof. 
Wenzel wypowie się jeszcze w przyszłości, gdyż bez poważnej polemiki z etymologią 
i rekonstrukcją odnośnego etnonimu zaproponowanymi przez J. Nalepę nie sposób uznać 
jego propozycji za jedyną pozostałą na placu boju. 

Omówione powyżej różnorakie wątki najnowszej książki W. Wenzela stanowią jedynie 
pewien subiektywny wybór tematów szczególnie godnych uwagi dokonany przez piszące-
go te słowa. Nawet jednak tak skromny zbiór przykładów nie pozostawia wątpliwości, że 
obok najnowszej książki lipskiego językoznawcy nie sposób przejść obojętnie. Co więcej, 
publikacja ta wręcz zachęca czytelnika – i to nie tylko językoznawcę, lecz także historyka, 
archeologa, geografa – do wgłębienia się w niełatwą przecież materię staroserbołużyckiej 
etno-, topo- i antroponimii, której studiowaniu z niemałą pasją i pożytkiem od lat oddaje 
się Autor.

Krzysztof Fokt 
(Pracownia Wydawnictw Źródłowych,  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Ręb-
kowski, Felix Biermann, Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk. Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, 2015, ss. 263.

Klasztor premonstratensów w Białobokach był jedną z najstarszych pomorskich fundacji 
klasztornych1, której początki sięgają ok. 1177 r. Jego funkcjonowanie przerwała kasata 

14 Jerzy Nalepa, Bieżuńczanie – Nazwa i położenie, „Pamiętnik Słowiański”, 4, 1954 (wyd. 
1955), s. 319–322. Swą ówczesną propozycję autor ten utrzymał także w dalszych swych pracach.

*
1 W ramach księstwa pomorskiego starszą metryką może pochwalić się jedynie parę klaszto-

rów, w tym najstarsze zgromadzenie norbertańskie z Grobii na wyspie Uznam. Na początku XIV w. 
konwent ten został przeniesiony do miejscowości Pudagla, oddalonej o kilka kilometrów na północ 
od Uznamu. Co ciekawe, podobnie jak miało to miejsce do niedawna w wypadku Białoboków, tu 
również nie jest znane dokładne miejsce ulokowania pierwszej siedziby klasztoru, zlokalizowanej 
pierwotnie na podgrodziu Uznamu. Analogia ta ukazuje problem, z którym mierzą się często badacze 
poszukujący materialnych pozostałości dawnych obiektów, a także podkreśla perspektywę dalszych 
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przeprowadzona na fali reformacji, dokonana przez księcia Bogusława X w 1522 r., sam 
obiekt zaś popadł w ruinę jeszcze w XVI w., a pamięć o jego dawnym położeniu zatarła się 
na przestrzeni kolejnych stuleci. Białoboki do niedawna były osobną wsią, która w wyni-
ku zmian administracyjnych została włączona w obręb dzisiejszego Trzebiatowa. Jeszcze 
w początkach XXI w. precyzyjne umiejscowienie siedziby tamtejszych premonstratensów 
pozostawało jedynie w sferze domysłów, gdyż do czasów obecnych nie przetrwały żadne 
widoczne ślady zabudowań poklasztornych. Dlatego też główną motywacją do przepro-
wadzenia w tym miejscu prac archeologicznych była chęć ostatecznego dookreślenia 
pierwotnego położenia zabudowań tego klasztoru, którego przybliżona lokalizacja znana 
była tylko dzięki źródłom pisanym2. Ważnymi zagadnieniami do przebadania były też 
konteksty: osadniczy i przestrzenny tej fundacji oraz jej późniejszy rozwój, szczególnie 
w XIII i XIV w. Nadzieję na ostateczne rozwikłanie tych wątpliwości przyniosła możliwość 
przeprowadzenia badań archeologicznych w ramach projektu Przemiany kulturowe i osad-
nicze nad dolną Regą w XII–XIV w., realizowanego w latach 2003–2006. Zwieńczeniem 
rezultatów tych prac jest niniejsza monografia, której najistotniejsze partie przygotowano
już w 2009 r., lecz na jej publikację trzeba było poczekać aż do 2015 r. 

Redaktorami tomu są Marian Rębkowski i Felix Biermann. Po słowie wstępnym (s. 5–6) 
i wprowadzeniu do zagadnienia (I, s. 7–16) monografia klasztoru białobockiego składa
się z dwóch działów poświęconych skatalogowanym źródłom archeologicznym (II–VI, 
s. 19–153) oraz studiom z zakresu historii i archeologii (VII–VIII, s. 157–223). Pierwszy 
z nich tworzy pięć artykułów źródłowych (będących w zasadzie odrębnymi rozdziałami), 
natomiast w drugiej części obydwa rozdziały mają charakter syntetyczny. Książka ma więc 
nieco nietypowy układ, który odbiega od tradycyjnego podziału na poszczególne rozdziały. 
Całość została uzupełniona o umieszczoną w aneksie analizę metaloznawczą (s. 227–231), 
bibliografię, indeks nazw miejscowości oraz krótkie informacje o autorach tomu. Ponadto
każda z części, a także podpisy pod grafikami i fotografiami zostały opatrzone obszernymi
opisami oraz ich streszczeniami w języku niemieckim. 

Ewidentnie taki układ monografii wynika przede wszystkim z prezentacji wyników
prac archeologicznych, które zestawiono z interpretacją źródeł historycznych. W publika-
cji występuje jednak duża dysproporcja między tymi dwiema naukami, gdyż część histo-
ryczna zawarta jest wyłącznie w jednym z rozdziałów (i to wcale nie najobszerniejszym) 
całej monografii. Źródła archeologiczne są więc tu zdecydowanie na pierwszym miejscu.
Praca w dużej mierze przybiera formę katalogu znalezisk pozyskanych podczas czterech 
sezonów wykopalisk. Taki układ może budzić pewne wątpliwości dotyczące sprowadzenia 
części historycznej wyłącznie do roli jednej z kategorii źródeł i stawia pytanie o wzajemną 

badań nad lokalizacją poszczególnych domów klasztornych z terenu Pomorza Zachodniego. Uwagi 
na ten temat por. Marian Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeolo-
giczne, Szczecin 2007, s. 46–48.

2 Autorzy monografii o Białobokach powołują się też na funkcjonowanie w świadomości tamtej-
szych mieszkańców, którzy przecież są w zdecydowanej większości ludnością przybyłą tu po II woj-
nie światowej, określenia terminem „klasztor” niewielkiego wzniesienia położonego w odległości 
ok. 2 km w kierunku północno-wschodnim od obecnych zabudowań. Tam też skoncentrowały się 
wcześniejsze poszukiwania archeologiczne z lat 70., które jednak nie potwierdziły wówczas tej lo-
kalizacji. Ostatecznie odrzucono tę hipotezę po przeprowadzeniu pierwszego sezonu badań w 2003 r. 
Por. Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, 
Felix Biermann, Szczecin 2015, s. 12–13. Pozostała wówczas do zweryfikowania druga koncepcja, 
zakładająca położenie materialnych śladów klasztoru pod obecną zabudową Białoboków. 
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wagę obydwu dyscyplin w odtworzeniu przeszłych dziejów tego miejsca3. Podejście takie 
stanowi istotne novum, gdyż jak dotychczas dominowały w tej materii badania historycz-
ne, za których ukoronowanie uznaje się rozdział poświęcony klasztorowi w Białobokach 
w dziele Hermanna Hoogewega4. Wyłączając pierwsze, nieposiadające wymiaru wyko-
paliskowego badania Władysława Filipowiaka5, niezadowalające rezultaty sondażowych 
wierceń z lat 70. czy wyniki prac AZP z 1996 r., dopiero w ostatnich latach, głównie za 
sprawą kilku publikacji pierwszych wyników prac archeologicznych z początku XXI w., 
autorstwa M. Rębkowskiego, F. Biermanna oraz Marka Dworaczyka6, stan ten uległ 
zmianie. Niniejsza monografia klasztoru premonstratensów w Białobokach stanowi więc
ukoronowanie przeprowadzonych badań, których wyniki częściowo zafunkcjonowały już 
w obiegu naukowym.

Pierwszy rozdział, zatytułowany Belbuc, Belboch, Białoboki. Wprowadzenie do badań 
klasztoru premonstratensów (I, s. 7–16), przedstawia pokrótce całe zagadnienie historii 
badań nad tym zgromadzeniem. Pozwala więc czytelnikom na zapoznanie się z tematyką 
monografii poprzez zaprezentowanie dotychczasowego stanu badań nad środowiskiem geo-
graficznym, wiadomościami historycznymi oraz pracami archeologicznymi dotyczącymi
tego konkretnego miejsca. Po tym wprowadzeniu następuje pierwszy dział poświęcony 
źródłom archeologicznym. Skupia on kilka kategorii informacji pozyskanych dzięki prze-
prowadzonym w tym miejscu wykopaliskom. Zestawienie to, będące zarazem katalogiem 
znalezisk archeologicznych, otwiera obszerny rozdział autorstwa M. Dworaczyka oraz M. 
Rębkowskiego, dokumentujący przebieg przeprowadzonych badań (II, s. 19–79). Zapre-
zentowane są tu przekroje wykopów, a także różne kategorie źródeł ruchomych odkryte 
w czasie tych prac. Na uwagę zasługują niezwykle starannie przygotowane i czytelne ry-
sunki poszczególnych warstw stratygraficznych czy też materiałów wydobytych z ziemi.
Mamy tu obok siebie zestawione fragmenty ceramiki, ułamki metali i innych surowców 
odnalezione w poszczególnych wykopach, którym nadano zgodnie z przyjętą praktyką 
odpowiednią numerację.

3 Zob. Stanisław Rosik, Historia służebnicą archeologii? Dwie uwagi na marginesie syntezy 
Mariana Rębkowskiego „Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne” (Szczecin 
2007), [w:] Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie po-
znawać średniowiecze?, red. Michał Brzostowicz, Marcin Przybył, Dariusz A. Sikorski, Poznań 
2012, s. 213–215. Podobną konstrukcję jak monografia klasztoru premonstratensów w Białobokach 
mają również poszczególne tomy serii Origines Polonorum redagowanej przez Przemysława Urbań-
czyka.

4 Hermann Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 1, Stettin 1924, s. 
13–91.

5 Zob. Władysław Fil ipowiak, Słowiańskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice, „Ma-
teriały Zachodniopomorskie”, 3, 1957, s. 75–97.

6 Felix Biermann, Marek Dworaczyk, Marian Rębkowski, Archäologische Untersuchungen 
am Kloster Belbuck, „Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte”, 29, 2006, s. 61–69; Ręb-
kowski, Chrystianizacja, s. 48–52; idem, Felix Biermann, Klasztor w białobokach w świetle ba-
dań archeologicznych z lat 2003–2006, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2006 r., red. Janina 
Kochanowska, Trzebiatów 2007, s. 9–14; Felix Biermann, Archäologische Wüstungsforschung in 
Brandenburg: Das Beispiel Miltendorf bei Reetz auf dem Fläming, „Mitteilungen der Berliner Gesell-
schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte”, 28, 2010, s. 39–56; Marek Dworaczyk, 
Od „świętej góry” do ulicy Białoboki w Trzebiatowie. Niezwykła historia wzgórza białobockiego, 
[w:] Dzieje wsi pomorskiej. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, red. Andrzej Chludziński, 
Radosław Gaziński, Dygowo–Szczecin–Pruszcz Gdański 2010, s. 17–27.
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W ramach prac AZP z 1996 r. wytypowano w okolicy Białoboków dwa stanowiska da-
towane na czasy średniowieczne. Jedno z nich, zlokalizowane na małym pagórku nieopodal 
wsi, stało się przedmiotem badań jeszcze w latach 70. XX w., ale wyniki wierceń zniechęci-
ły archeologów do dalszych poszukiwań. Od tego też miejsca rozpoczęto badania w 2003 r. 
Pierwsze wykopy (nr I–V) pozwoliły jednak ostatecznie wykluczyć ten punkt jako możliwą 
lokalizację dla białobockiego klasztoru. W 2004 r. prace przeniesiono w kierunku istnie-
jącej obecnie zabudowy, gdzie założono kolejne wykopy (nr VI–IX, XIII), oraz w rejon 
terasy zalewowej Regi (nr X–XII, XIV). Ten drugi teatr wykopalisk przyniósł dość ciekawe 
i wcześniej nieoczekiwane wyniki. Stwierdzono tam istnienie osady metalurgicznej (na co 
wskazują liczne odnalezione w wykopach kawałki metali), której funkcjonowanie datuje 
się na drugą połowę XIII–XIV w.7 Wyniki przeprowadzonych prac doprowadziły badaczy 
do wniosku, że pozostałości klasztoru premonstratensów należy poszukiwać w obrębie 
istniejącej współcześnie zabudowy. W tym przekonaniu utwierdziły ich wyniki kolejnych 
prac z 2005 r., związane początkowo z przeprowadzonym nadzorem archeologicznym przy 
budowie kanalizacji (wykop nr XV), a także założone na prywatnych posesjach wykopy (nr 
XVI–XXI). Niestety nie udało się uzyskać zgody na przeprowadzenie wykopalisk w wyty-
powanym przez archeologów miejscu, gdzie mógłby według nich znajdować się fundament 
kościoła klasztornego. W 2006 r. założono jedynie trzy wykopy (nr XXII–XXIV), z czego 
pierwsze dwa położone były pomiędzy centralną częścią wsi a terasą zalewową rzeki Regi. 
Nie wniosły one jednak żadnych nowych, istotnych informacji.

Kolejny wchodzący w skład tej części rozdział jest poświęcony wyłącznie ceramice 
(III, s. 81–103) i jest autorstwa M. Dworaczyka. Mamy tu zaprezentowany wydzielony 
materiał ceramiczny wraz z jego podziałem na kategorie naczyń. Podczas badań odkry-
to ponad 3300 fragmentów naczyń glinianych. Wyróżnione oczywiście zostały wyroby 
miejscowego rzemiosła od grupy importów. Dzięki rozpoznaniu poszczególnych typów 
oraz form tych naczyń możliwe jest też ustalenie względnej chronologii ich występowania 
na Pomorzu Zachodnim. Najważniejszym spostrzeżeniem tej części jest niestwierdzenie 
jednorodnych ułamków ceramiki w warstwach datowanych na czas poprzedzający bez-
pośrednio pierwszą fundację dokonaną przez księcia Kazimierza I zapewne w czwartej 
ćwierci XII w., co może oznaczać przerwę osadniczą w tym miejscu. Dopiero z początku 
kolejnego stulecia posiadamy pierwsze przykłady homogenicznej ceramiki naczyniowej, 
którą to można hipotetycznie połączyć z sukcesem drugiej fundacji z 1208 r., dokonanej 
przez księżną Anastazję oraz jej synów Bogusława II oraz Kazimierza II. Niestety struktu-
ry zespołu naczyń uległy dużemu zniekształceniu, przez co nie są w pełni miarodajne dla 
badań wytwórczości garncarskiej za czasów funkcjonowania tamtejszego klasztoru i jedy-
nie konteksty poprzedzające znacząco powstanie tego założenia mogą być wykorzystane 
w badaniach nad lokalnym rozwojem tej produkcji.

Następną kategorię znalezisk tworzą zabytki ruchome (IV, s. 105–127) opisane przez 
Andrzeja Janowskiego. Podczas przeprowadzonych badań wydobyto prawie 1000 przed-
miotów, najwięcej z nich pochodziło z nawarstwień średniowiecznych. Ze względu na 
różnorodność nasycenia zabytkami ponad 400 zostało odnalezionych w zachodniej części 
Białoboków nad brzegiem Regi, gdzie lokalizuje się osadę rzemieślniczą, której istnienie 
mogą ponadto potwierdzać pewne passusy w źródłach pisanych. Szczególne znaczenie ma 
tu znalezisko (prawdopodobnie) średniowiecznych szkieł witrażowych, które jak do tej pory 

7 Więcej informacji o tej domniemanej pracowni zob. Klasztor premonstratensów, s. 118–120.
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bardzo rzadko odnajdywano na obszarze Pomorza Zachodniego8. Materiały pozyskane 
z wykopów nr XXI i XXIV mogą wskazywać, iż pierwotnie na ich miejscu wznosił się 
oszklony budynek. Nie wiadomo, jaką funkcję spełniał, ale według opinii Autora fragmenty 
szkła wskazywałyby, iż miał dość duże znaczenie9.

Zawsze z niezwykłą uwagą odnoszono się natomiast do odnalezionych monet. Mimo 
iż są one w zasadzie kawałkiem uformowanego metalu, posiadają specjalną wartość oraz 
większe niż inne przedmioty znaczenie, stąd też poświęcono im osobny, acz krótki roz-
dział (V, s. 129–135). Ich opracowaniem zajął się Mieszko Pawłowski. Wykopaliska na 
stanowiskach w Białobokach dostarczyły jedynie dziewięciu sztuk monet (sześciu średnio-
wiecznych oraz trzech nowożytnych). Wszystkie zostały odkryte w stanie umożliwiającym 
ich identyfikację, której dokonano na podstawie innych znanych i opracowanych znalezisk
monet z obszaru Pomorza Zachodniego. Na podstawie źródeł pisanych wiemy, iż w XIV w. 
klasztor białobocki uiszczał do skarbu książęcego tzw. bedę, a także inne opłaty na rzecz 
biskupów kamieńskich10. Interesujące w tym kontekście wydają się trzy odnalezione 
w Białobokach monety: brakteat (nr 4) oraz dwa denary (nr 5 i 6 [ten drugi najprawdopo-
dobniej fałszywy!]), przedstawiające skrzyżowane pastorały. Ich datowanie przypada na 
XIV oraz XV stulecie, przez co sam Autor zaznacza, iż pierwotnie mogły stanowić one 
jeden zespół. Są bezpośrednim świadectwem posługiwania się w rozliczeniach na terenie 
tego zgromadzenia monetą wybijaną w Kołobrzegu, najpierw przez miejscowego biskupa, 
a następnie przez mennicę miejską.

Sporo miejsca poświęcono także analizie antropologicznej szkieletów odkrytych na ne-
kropolii położonej obok domniemanych zabudowań klasztornych w Białobokach. Zestawiła 
ją Iwona Teul (VI, s. 137–153). Odkryte podczas wykopalisk groby zostały gruntownie 
scharakteryzowane pod względem antropologicznym oraz paleopatologicznym. Należy je 
traktować jako reprezentatywną grupę pochówków, która pozwala na stwierdzenie, iż prze-
badane miejsce było najprawdopodobniej cmentarzyskiem przyklasztornym, na co wska-
zuje niewielka liczba zidentyfikowanych szczątków kobiet, a także dzieci w stosunku do
stwierdzonych pochówków męskich. Co więcej, na podstawie szkieletów widać, iż osoby 
te żyły w dość sprzyjających warunkach środowiskowych, o czym świadczy m.in. wysoki 
wzrost zmarłych (lub może to oznaczać grupę przybyszów z innych stron, którzy dokonali 
żywota w klasztorze), a także niewykraczające poza normę dla czasów średniowiecznych 
zmiany patologiczne ich kości. Cechy te pozwalają na identyfikację dużej grupy zmarłych
mężczyzn prawdopodobnie jako mnichów. Pozostałe osoby pochowane na tej nekropolii 
mogły być w inny sposób powiązane z białobockim klasztorem.

Drugi z działów monografii stanowią syntezujące studia z zakresu historii i archeolo-
gii. Rafał Simiński przedstawił Zarys dziejów klasztoru premonstratensów w Białobokach 
(VII, s. 157–196). Stworzony przez niego rozdział jest w zasadzie gruntownym studium 
historycznym poświęconym tamtejszemu zgromadzeniu premonstratensów. Należy oddać 
temu badaczowi, iż wykonał iście benedyktyńską pracę, przeprowadzając tak gruntowną 
analizę dziejów premonstratensów znad brzegów rzeki Regi, która z powodzeniem mog-
łaby ukazać się jako osobna mała monografia historyczna tego miejsca. Po nakreśleniu

8 Ibidem, s. 120–121.
9 Zastanawia więc, czy na tych parcelach lub w ich bezpośredniej bliskości przypadkiem nie 

znajdował się poszukiwany kościół klasztorny. Badacze lokują go jednak po przeciwległej stronie 
obecnej drogi.

10 Ibidem, s. 170–171.
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genezy powstania i rozwoju zgromadzenia premonstratensów w Europie Autor przechodzi 
do zestawienia źródeł oraz literatury. Jest ono obecnie najpełniejszym polskim opracowa-
niem bibliograficznym stworzonym dla tego obiektu. Autor nawiązuje w wielu punktach
do wcześniejszego dorobku studiów niemieckich11. Podczas wyliczenia najważniejszych 
publikacji, które odnosiły się do początków klasztoru w Białobokach, pominął on jedynie 
nieco zapomnianą już pracę Mitofana V. Brečkeviča, gdzie również badacz ten wspomniał 
o początkach zgromadzenia premonstratensów nad Regą12. Można to jednak zrozumieć, 
gdyż ten rosyjski uczony z początku XX w. opierał się przy konstruowaniu swojej narracji 
głównie na informacjach dotyczących tego zgromadzenia przytoczonych przez Roberta 
Klempina w pierwszym tomie Pommersches Urkundenbuch, stąd nie jest to może pozycja 
kluczowa, ale kontekst powstania tej małej monografii w języku rosyjskim jest na tyle
ciekawy, iż warto o jej istnieniu wspomnieć w tym miejscu.

Ostatni rozdział nosi tytuł Klasztor w Białobokach w świetle archeologii (VIII, s. 
197–223); F. Biermann, M. Dworaczyk oraz M. Rębkowski wspólnie przygotowali w nim 
syntezę archeologiczną uwzględniającą informacje pozyskane podczas prac wykopali-
skowych z lat 2003–2006. Mimo że wyniki tych badań nadal nie dały żadnych pewnych 
odpowiedzi, gdyż same wykopaliska miały ze względu na obiektywne trudności charakter 
wyrywkowy, pozwoliły na ustosunkowanie się do kilku kluczowych zagadnień związa-
nych z tamtejszym osadnictwem. Założenie w miejscu dzisiejszych Białoboków zostało 
zasiedlone prawdopodobnie w drugiej połowie IX w. (może nawet dopiero w pierwszej 
połowie X w.) i składało się pierwotnie z dwóch stref. Część południowa, przylegająca do 
terasy potoku Sarnia, miała charakter mieszkalno-gospodarczy, natomiast część północna, 
gdzie prawdopodobnie należałoby lokować późniejsze zabudowania klasztorne, oddzielona 
wyraźnym dla badaczy rowem, jest trudna do jednoznacznej interpretacji. Spostrzeżenie to 
nie pomaga w potwierdzeniu bądź też zaprzeczeniu tezy o funkcjonowaniu w tym miejscu 
sanktuarium pogańskiego poświęconego Białemu Bogowi13. Sprawa ta wymaga dalszych 
badań, które umożliwiłyby wykopaliska przeprowadzone w miejscu przebiegającego rowu 
i zbadaniu jego wypełniska.

Przy omawianiu kontekstu przestrzennego fundacji, gdzie początki klasztoru zestawiono 
z powstaniem grodu w Trzebiatowie, wypada parę słów powiedzieć na temat interpretacji 
pierwszych bulli papieskich z XII oraz XIII w., gdyż data wystawienia najstarszej z nich zo-
stała wykorzystana przez Autorów w celu doprecyzowania wiadomości archeologicznych. 
Jak wykazuje przytoczona w niniejszym tomie analiza osadnicza, w miejscu dzisiejszego 
Trzebiatowa funkcjonował w końcu XII w. dość znaczący zespół osadniczy z grodem, 
który pełnił funkcję ośrodka centralnego dla tej części władztwa pomorskiego14. Gród ten 
nie jest jednak wymieniony w bulli Innocentego II z 1140 r., nie funkcjonuje też w nieco 

11 Chodzi tu przede wszystkim o wspomniane już w przyp. 4 dzieło H. Hoogewega, a także 
nieco nowszą pracę Heinricha Bossego, Das Kloster Belbuck bei Treptow an der Rega. Geschicht-
liche Erinnerung an seine Begründung vor 750 Jahren, „Unser Pommerland”, 16, 1931, s. 96–106, 
oraz najnowsze opracowanie Burkharda Hitza, Kultivierung und Bekehrung: die Klöster Belbuck, 
Marienbusch und das Franziskanerkloster in Greifenberg, „Beiträge zur Greifenberg-Treptower Ge-
schichte”, 29, 2006, s. 70–98. Te ostanie dwie pozycje powtarzają jednak rezultaty wcześniejszych 
badań (głównie H. Hoogewega), nie wnosząc nic nowego do współczesnego dyskursu.

12 Por. Mitofan V. B r e č k e v i č, Первое поморские монастыри. Очеркъ изъ истории 
Балтийского Поморья въ ХII в., Tartu 1905, s. 29–32.

13 Szerzej o tej sprawie zob. Klasztor premonstratensów, s. 200. 
14 Ibidem, s. 203–205.
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późniejszych bullach: Klemensa III, datowanej na 1188 r., ani Honoriusza III – z 1217 r.15 
W dotychczasowym dyskursie wykazano, iż źródła te nie są zarazem najlepszymi świadec-
twami dla odtworzenia ówczesnych podziałów okręgów grodowych czy kasztelańskich, 
gdyż pomijają, zapewne nie bez przyczyny, inne znaczniejsze ośrodki, jak m.in. Białogard 
czy Cedynia16. Odnoszą się do roszczeniowego zasięgu władzy biskupów kamieńskich, 
prawdopodobnie rodem z XIII/XIV stulecia17. Dlatego data wystawienia najstarszej z wy-
mienionych bulli nie może być uważana za dolną cezurę chronologiczną powstania Trze-
biatowa, jak zostało to uczynione w tejże publikacji18. Lepiej więc oprzeć się jedynie na 
przytoczonej również w niniejszym tomie informacji o zagadkowej Kłodonie, położonej 
gdzieś pomiędzy Kamieniem a Kołobrzegiem, i wyznaczyć terminus post quem powstania 
Trzebiatowa na ok. 1125 r.19 Za górną granicę, tak jak to zostało uczynione, uznać nato-
miast najstarszą wzmiankę w źródłach pisanych, świadczącą o funkcjonującym już w tym 
miejscu organizmie w zakolu rzeki Regi z aktu fundacyjnego klasztoru w Białobokach 
(ok. 1177 r.)20.

Najważniejszą konkluzją wynikającą z przeprowadzonych badań jest ostatecznie opo-
wiedzenie się badaczy za lokalizacją premonstrateńskiego klasztoru w miejscu dzisiejszych 
Białoboków. W tym kontekście za cenne należy uznać rozważania dotyczące położenia 
klasztoru na morenowej wyspie, do której jedyna „sucha” droga wiodła od północy, a także 
próbę przekonującego wyjaśnienia funkcjonującego w źródłach dla tego miejsca terminu 
castrum, który to utożsamiają oni z budową umocnień, początkowo ziemnych, a następ-
nie kamiennych, podnoszących walory obronne wzniesienia klasztornego. Niestety nawet 
po przeprowadzeniu prac wykopaliskowych z lat 2003–2006 dokładne miejsce położenia 
dawnego założenia klasztornego jest wciąż przez archeologów lokowane hipotetycznie. 
Miałoby ono się znajdować na wschód od przebiegu dzisiejszej drogi pod obecnymi za-
budowaniami. Lokalizacja ta nie wynika bezpośrednio z poczynionych odkryć, lecz jest 
jedynie efektem operowania licznymi analogiami przez doświadczonych badaczy. 

Autorzy sami przyznają, że jedyny odkryty podczas wykopalisk obiekt interpretowany 
jako pozostałość dawnej zabudowy klasztornej (wykopy nr XXI i XXIV) leży po przeciw-
ległej stronie przebiegającego obecnie przez wieś traktu. Budowla ta miała prawdopodobnie 
konstrukcję szachulcową, a zewidencjonowane w jej pobliżu przedmioty mogą wskazywać 
na rozbiórkę tego obiektu jeszcze w XVI w. Został on jednak zinterpretowany jako wzmian-
kowany dom opata Joachima zmarłego w 1509 r. Bez wątpienia klasztor białobocki musiał 

15 Por. Pommersches Urkundenbuch (dalej: PUb), 1, oprac. Robert Klempin, Szczecin 1868, nr 
30, 111 i 178a.

16 Na temat funkcjonujących okręgów grodowych na Pomorzu Zachodnim w okresie przedlo-
kacyjnym zob. Kazimierz Ślaski, Podziały terytorialne Pomorza w XII–XIII wieku, Poznań 1960; 
Józef Spors, Organizacja kasztelańska na Pomorzu Zachodnim w XII–XIII wieku, Słupsk 1991; 
Lech Leciejewicz, Ośrodki władzy państwowej w księstwie zachodniopomorskim XII wieku, [w:] 
Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Sławomir 
Moździoch, Wrocław 1993, s. 63–74.

17 Na temat rozwoju granic biskupstwa pomorskiego w XII w. zob. Piotr Piętkowski, Biskup-
stwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015, s. 121–133. Tu też zebrana 
wcześniejsza literatura dotycząca tej kwestii.

18 Por. Klasztor premonstratensów, s. 201.
19 O Kłodonie zob. Stanisław Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa 

o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010, s. 324–329.
20 Por. PUb, nr 84; Piętkowski, Biskupstwo pomorskie, s. 115–116.
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być wykonany z materiałów, które bez odpowiedniej troski człowieka dość szybko uległy 
destrukcji. Pożar wzniecony w 1560 r. (oraz po raz drugi w 1616 r.) w wyniku uderzenia 
pioruna mógł naruszyć drewnianą konstrukcję zabudowań, która zawaliła się i przypieczę-
towała los tego opuszczonego miejsca. Wiadomo, że po zniszczeniach rozebrano pozosta-
łości tego obiektu, a cegły posłużyły do budowy innych budynków stawianych na miejscu 
założenia klasztornego oraz odbudowy kościoła św. Mikołaja w Trzebiatowie. Zastanawia 
więc, czy miejsce przeprowadzenia tych dwóch wykopów, z których pozyskano tyle cen-
nych materiałów, nie jest przypadkiem właściwą parcelą, na której pierwotnie znajdował 
się kościół klasztorny oraz inne zabudowania.

W formie aneksu (s. 227–231) opublikowano także ekspertyzę materiałoznawczą 
przedmiotów ze stopów miedzi odkrytych w Białobokach, przeprowadzoną przez Pawła 
Gana, wykraczającą poza zwyczajne kompetencje zarówno historyków, jak i archeologów. 
Wykazała ona trzy grupy surowcowe zaobserwowane na podstawie odnalezionych fragmen-
tów metali, dzieląc je na dominującą „miedź rodzimą” oraz dwie grupy zanieczyszczone 
szkodliwymi domieszkami innych metali, jak cyna i ołów (Sn i Pb). Może stanowić to 
dowód na korzystanie ze złomu podczas dokonywania obróbki cieplnej metali miejscowej 
pracowni metalurgiczno-jubilerskiej. Wyniki tego typu analiz mogą być więc też pomocne 
w badaniach nad dawnymi miejscami poklasztornymi. Dodatek ten pokazuje, iż istnieją 
również inne płaszczyzny dostępne do badań, których poznanie jest możliwe dzięki naukom 
ścisłym oraz dyscyplinom niezwiązanym bezpośrednio z przeszłością.

W pracy oczywiście występują drobne mankamenty w postaci chociażby literówek, 
lecz ich liczba jest wręcz znikoma21. Zaobserwowano też jedną nieścisłość, która dotyczy 
daty przeprowadzenia sekularyzacji zgromadzenia w Białobokach. W części historycznej 
pada rok 1522, a w archeologicznej pojawia się data 1523 r.22 W zależności od Autora po-
szczególnego rozdziału mamy też do czynienia z różnym opisem bibliograficznym, gdyż
każdy z badaczy posługuje się najwygodniejszym dla niego sposobem zapisu. Na pewno 
ujednolicenie aparatu naukowego na potrzeby tejże pracy stanowiłoby niemały problem, 
ale pozwoliłoby bardziej zespolić ze sobą poszczególne rozdziały, które przecież tworzą 
całość. Ważne, że każdy z Autorów zachowuje porządek i jest konsekwentny przy doku-
mentowaniu swoich myśli. Na uwagę zasługuje również jakość zamieszczonych fotografii,
grafik, a także wykresów, które są bardzo dobrze czytelne i nie można im niczego zarzu-
cić23. Użyty przez Autorów schemat opracowania tego typu stanowisk może być ciekawą 
propozycją dla standaryzacji przyszłych monografii, który z powodzeniem znajdzie zasto-
sowanie w badaniach wszelkich miejsc poklasztornych, ale też innych budowli24.

Podsumowując, dzięki wykopaliskom przeprowadzonym w Białobokach, a także 
publikacji ich wyników po raz pierwszy w formie monografii skierowanej do szerszego
grona potencjalnie zainteresowanych badaczy dziedzictwa poklasztornego, możliwa stała 

21 Np. Klasztor premonstratensów, s. 228, jest: „dobra kowalnością”, a powinno być zapewne: 
„dobrą kowalnością”.

22 Ibidem, s. 192 i 217.
23 Warto podkreślić, że zostało tu opublikowanych wiele kolorowych fotografii przedmiotów 

w dużej rozdzielczości oraz dobrano do nich odpowiedni papier, przez co ich czytelność jest wzo-
rowa. Poszczególne fotografie oraz grafiki mają również dołączone skale, a także podpisy w języku 
niemieckim.

24 Perspektywę badawczą dla tworzenia monografii przetrwałych do dnia dzisiejszego średnio-
wiecznych obiektów, ich wnętrz bądź też pozostałości po nich przedstawia chociażby Andrzej Buko, 
Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży, Warszawa 2009.
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się bezpośrednia konfrontacja informacji zaczerpniętych ze źródeł pisanych z wynikami 
prac archeologicznych, co stanowi główny atut tej pracy. Należy podkreślić, że ewentual-
ny przyszły przyrost nowych materiałów pozyskanych z nieeksploatowanych do tej pory 
miejsc w Białobokach nie powinien w istotny sposób zdezaktualizować tych wyników, 
aczkolwiek na pewno w przyszłości zweryfikuje niektóre z przedstawionych w mono-
grafii ustaleń, w tym zaproponowaną lokalizację klasztoru. Dużą wartością pracy jest to,
iż nie jest ona jedynie zbiorem artykułów pokonferencyjnych, jak to czasami bywa przy 
opracowywaniu pewnych zagadnień związanych z archeologią osadniczą25, lecz podsu-
mowuje odrębny, niezwykle przemyślany projekt, który w praktyce zrealizował w pełni 
idee przyświecające prowadzeniu badań interdyscyplinarnych. Autorzy tomu pokazali 
ponadto, że swoją sumienną pracą oraz poprzez zaproszenie do współpracy naukowców 
reprezentujących określone specjalności różnych dziedzin wiedzy możliwe jest pełniejsze 
opracowanie konkretnego badanego przypadku. Dzięki tego typu monografiom otwierają
się niezwykle szerokie perspektywy badawcze, gdyż jeszcze wiele miejsc oraz obiektów 
zasługuje na podobne opracowanie.

Piotr Piętkowski 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) 

Chronicon Aulae regiae – die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, hrsg. von 
Stefan Albrecht, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013 (Forschungen zu Geschich-
te und Kultur der böhmischen Länder, 1), ss. 246, nlb. 6.

W 2008 r. działająca w Niemczech Komisja Historyczna dla Krajów Czeskich (Histo-
rische Kommission für die böhmischen Länder) poświęciła swoją coroczną konferencję 
stanowi i perspektywom badań oraz okolicznościom powstania Kroniki zbrasławskiej. Jej 
materiały zostały opublikowane – w recenzowanym tu tomie – dopiero pięć lat później, 
zapoczątkowując nową serię wspomnianej Komisji i krótko poprzedzając monumentalne 
wydanie niemieckiego komentowanego przekładu tego dzieła1. Kronika zbrasławska po-
wstała w latach 1305–1338, a więc w ostatnim okresie rządów Przemyślidów i pierwszych 
latach rządów Luksemburgów, w klasztorze cystersów w Zbrasławiu (czes. Zbraslav; dzi-

25 Dla porównania wystarczy przytoczyć publikację kilku artykułów poświęconych wczesno-
średniowiecznemu grodzisku we Wrześnicy nieopodal Sławna oraz osadnictwu w rejonie dorzecza 
środkowej Wieprzy zamieszczonych w pierwszym tomie Acta Archaeologica Pomoranica, który jest 
zwieńczeniem XII Sesji Pomorzoznawczej (por. Acta Archaeologica Pomoranica, red. Marek Dwo-
raczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki, Szczecin 1998, s. 7, 157–198). Redaktorzy 
tego tomu uznali prace koordynowane przez Włodzimierza Rączkowskiego za doskonały przykład 
badań interdyscyplinarnych, na którym dobrze widać różnicę między poziomem tych publikacji, oczy-
wiście na korzyść monograficznego wydawnictwa o klasztorze w Białobokach. Warto mieć jednak 
na uwadze, iż wynika to zapewne z nieco innego zakresu badań, koncepcji opracowania odkrytego 
materiału archeologicznego oraz nakładów, które pozyskano na potrzeby publikacji wyników badań. 
Obie inicjatywy powinno się oceniać jednakowo pozytywnie, gdyż dzięki nim powiększa się nasza 
wiedza o przeszłości Pomorza.

*
1 Die Königsaaler Chronik, hrsg. von Stefan Albrecht, aus dem Lateinischen von Josef Buj-

noch und Stefan Albrecht, mit einer Einleitung von Peter Hilsch, Frankfurt am Main 2014 (For-
schungen zu Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2), ss. 723.
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siaj to dzielnica w południowej części Pragi) i jest jednym z najważniejszych opracowań 
dziejopisarskich czeskiego średniowiecza. Jej autorami byli kolejni opaci zbrasławskiego 
klasztoru – Otto z Turyngii (zm. 1314) i Piotr z Żytawy (zm. przed 1340). Autorzy, choć 
tworzyli kronikę klasztorną, wiele uwagi poświęcili ukazaniu panowania czeskich kró-
lów, zwłaszcza Przemysła Ottokara II, Wacława II i Jana Luksemburskiego, a opisywana 
przestrzeń obejmuje nie tylko ziemie czeskie, ale rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego 
i Półwyspu Apenińskiego aż po ziemie polskie, w tym Śląsk.

W tomie znajduje się dziewięć artykułów opracowanych przez historyków czeskich 
i niemieckich. Poprzedza je skromne wprowadzenie pióra redaktora tomu, Stefana Albrech-
ta, który podkreślił rozległość zainteresowań kroniki, w czym znalazł uzasadnienie zarówno 
dla podjęcia prac nad jej przekładem, jak i poświęcenia jej obszerniejszych studiów. Nie 
wspomniał jednak przy tym ani słowem o celach i koncepcji prezentowanego tomu. Można 
by też oczekiwać, że we wstępie znajdzie się miejsce dla szerszego naświetlenia tła tego 
interesującego niemiecko-czeskiego przedsięwzięcia.

Pierwsze dwa artykuły podnoszą problemy naświetlające kontekst powstania Kroniki 
zbrasławskiej. Norbert Kersken, znakomity znawca dziejów średniowiecznej historiografii
europejskiej, scharakteryzował opatów jako historyków (Äbte als Historiker. Klöster als 
Zentren der Geschichtsschreibung im Mittelalter, s. 11–62). Autor zidentyfikował ok. 80
opatów i innych zwierzchników klasztornych (prepozytów), którzy w łacińskiej części 
Europy zajmowali się opracowywaniem kronik. Spośród nich aż dwie trzecie to opaci 
benedyktyńscy. Z punktu widzenia treści dzieła ich wszystkich zostały pogrupowane na 
takie, które zajmują się wyłącznie historią klasztoru, oraz takie, w których pojawia się te-
matyka pozaklasztorna, przy czym do pierwszej kategorii należy mniej więcej jedna trzecia 
kronik. W dalszym ciągu N. Kersken doszukiwał się związków pomiędzy działalnością 
dziejopisarską opatów a ich osobistym zaangażowaniem w życie pozaklasztorne, w któ-
rym była aktywna blisko połowa autorów dzieł historiograficznych. Pola ich aktywności to
płaszczyzna kościelnopolityczna (np. sobory powszechne), związki z dworami książęcymi 
i działalność naukowa. Podjął też N. Kersken problem motywów działalności dziejopisar-
skiej – była to chęć „zapewnienia trwałości tradycji klasztornej” (s. 56), zwłaszcza w formie 
przedstawienia historii fundacji. Ważnym motywem była przeprowadzana reforma życia 
klasztornego, a w przypadku opatów z otoczenia książęcego – motywacja parenetyczna 
i propagandowa. Nie pominął N. Kersken wątków śląskich, przytaczając dzieła kronikarskie 
spisane przez zwierzchników śląskich klasztorów cystersów i kanoników regularnych św. 
Augustyna (s. 33–35), począwszy od Księgi henrykowskiej (można by tu dodać, że drugim 
z jej autorów był najpewniej opat Piotr II)2, aż po kronikę kanonii w Kłodzku (i w tym 
przypadku warto dodać, że główny autor kroniki, prepozyt Michał Czacheritz, który zmarł 
w 1489 r., nie mógł jej doprowadzić do 1491 r., a zrobił to drugi z autorów, prepozyt od 
1491 r., Jerzy Beyer; zresztą kronika ta była kontynuowana do 1504 r.)3.

Z kolei Kateřina Charvátová omówiła relacje między cystersami a królami czeskimi 
w okresie powstawania Kroniki zbrasławskiej (Cistercian monks and Bohemian kings in 

2 Rościsław Żerel ik, „...Ego minimus fratrum...”. W kwestii autorstwa drugiej części „Księgi 
henrykowskiej”, [w:] Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza 
do końca XVIII wieku, red. Jerzy Strzelczyk (= „Nasza Przeszłość”, 83, 1994), s. 63–75.

3 Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad 
średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001 (Acta Universitatis Wratislaviensis 
No 2234. Historia, 143), s. 71, 73–75.
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the times of Peter of Zittau, s. 63–73). Wpływ mnichów cysterskich – za rządów ostatnich 
Przemyślidów i pierwszego Luksemburga w ziemiach czeskich znajdowało się 12 klasz-
torów – na dworze królewskim był znaczący. Choć trzech z opatów uczestniczyło w ne-
gocjacjach w sprawie następstwa luksemburskiego na tronie czeskim, później jednak ich 
oddziaływanie na nowego króla Jana zmalało, w sporze między małżonkami królewskimi 
opowiedzieli się bowiem po stronie królowej Elżbiety.

Dalszych siedem artykułów albo charakteryzuje samą Kronikę zbrasławską, albo roz-
patruje na jej podstawie różne problemy. Jej konstrukcji i językowi, omówionym głów-
nie na podstawie wcześniejszych badań, poświęciła uwagę Anna Pumprová (Zu Sprache 
und Stil der Königsaaler Chronik, s. 75–94). Podkreśliła ona (w ślad za Marie Bláhovą) 
zmianę założeń kroniki, która pierwotnie była pomyślana jako klasztorna, a przeistoczyła 
się w historię Czech, w końcowej części o charakterze annalistycznym. Charakteryzując 
łacinę kroniki, Autorka zaakcentowała znaczenie licznych wierszy wplecionych w tekst 
oraz różnorodność stosowanych figur retorycznych, zwłaszcza pod wyraźnym wpływem
Biblii. Warta podkreślenia jest też erudycja autorów kroniki, która według A. Pumprovej 
wymaga jednak dalszych studiów, podobnie jak obecność kroniki w późnośredniowiecznej 
historiografii. W kolejnym artykule M. Bláhová scharakteryzowała metodę pracy kronikar-
skiej Piotra z Żytawy (Sic et ego ea, que vidi, que certissime cognovi ruditer conscribere 
laborabo. Zur Arbeitsweise Peters von Zittau, s. 95–107), konfrontując ją z ówczesną 
praktyką dziejopisarską. Zdaniem Autorki dzieło Piotra z Żytawy należy „do najwybit-
niejszych w swoim rodzaju” (s. 107). Na podstawie analizy rękopisów doszła do wniosku, 
że kronikarz odmiennie redagował część retrospektywną, opierając się na własnej pamięci 
i informacjach świadków, a także wplatając odpisy dokumentów i listów. Natomiast w opi-
sie czasów sobie współczesnych jego narracja jest ciągła, przy czym kształtowana była nie-
mal na bieżąco. Gdy później powracał do spisanej opowieści, nanosił pewne uzupełnienia, 
które w ostatecznej redakcji – mechanicznie kopiowanej przez jego współpracowników 
– stanowiły już integralną część tekstu.

Poglądami autorów Kroniki zbrasławskiej zajął się Peter Hilsch (Das Weltbild Ottos 
von Thüringen und Peters von Zittau, s. 110–121). Przedstawił je na tle ich zwięźle zary-
sowanych biografii. Jak dla większości średniowiecznych kronikarzy, również dla Ottona
z Turyngii i Piotra z Żytawy siłą sprawczą w historii jest Bóg. W charakterystyce ich spoj-
rzenia P. Hilsch zwrócił uwagę na szczególną rolę ich macierzystego zakonu – cystersów. 
Darzyli autorytetem hierarchów kościelnych, jednak w centrum ich narracji stoją władcy 
Czech Wacław II, Jan Luksemburski i jego małżonka Elżbieta (córka Wacława) oraz ojciec 
Jana cesarz Henryk VII, co P. Hilsch tłumaczy królewskim charakterem klasztoru zbrasław-
skiego. Autorzy kroniki czują się Czechami (Bohemi), choć z drugiej strony ich ideałem jest 
„dobra zgoda władców czeskich i rzymsko-niemieckich” (s. 114), a o Niemcach i języku 
niemieckim wyrażają się z sympatią. W tym ciekawie rysowanym obrazie świata kronika-
rzy na dalszym miejscu zostały scharakteryzowane ich poglądy w sprawach społecznych, 
m.in. akceptacja porządku feudalnego czy przyjazny stosunek do Żydów.

Problemy legitymizacji władzy królewskiej poruszane w pierwszej księdze Kroniki 
zbrasławskiej stoją w centrum opracowania Roberta Antonína (Könige und königliche 
Macht in der Königsaaler Chronik, s. 123–144). Jego konkluzja, że kronikę tę „należy 
pojmować nie tylko jako źródło do środkowoeuropejskiej historii władzy, lecz również 
do badania historii duchowej i poglądów średniowiecznych intelektualistów na temat 
legitymizacji i sprawowania władzy królewskiej” (s. 144), została poparta rozbudowaną 
argumentacją, często wykraczającą poza przykłady z kroniki, odnoszącą się do genezy wła-
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dzy królewskiej (w niej główną rolę miał odegrać kult „wiecznego księcia” św. Wacława) 
i cnót dobrego władcy (mądrość, sprawiedliwość, umiłowanie pokoju, ale też rycerskość, 
hojność; tym cnotom przeciwstawione zostały bezużyteczność i despotyzm króla). Z kolei 
Běla Marani Moravova wykorzystała Kronikę zbrasławską jako źródło do historii miast 
i mieszczaństwa (Städte und Bürger bei Peter von Zittau, s. 145–185). W gruncie rzeczy 
jej praca to mikromonografia historii miast czeskich (chociaż wzmiankowane są również
miasta polskie, jak Gniezno, Poznań czy Kalisz) aż do początku XIV w., z położeniem nacis-
ku na ukazanie wpływu mieszczaństwa na obsadę tronu czeskiego po śmierci Wacława III 
w 1306 r., a także na tumulty w Pradze i Kutnej Horze w 1309 r. (porównane z buntem 
wójta Alberta w Krakowie) oraz ponownie w Pradze w 1319 r. Mieszczaństwo w ujęciu 
Kroniki zbrasławskiej staje się istotną siłą społeczną i polityczną, ale odznacza się pewnymi 
negatywnymi cechami – dumą i zawiścią (superbia, invidia), które mają jednak charakter 
topiczny. Dla Klary Benešovskiej Kronika zbrasławska stała się źródłem informacji na te-
mat sztuki budowlanej (Die Baukunst in der Königsaaler Chronik: Dichtung und Wahrheit, 
s. 225–246). Autorka przeanalizowała wypowiedzi kronikarskie dotyczące kształtowania 
się architektury klasztoru zbrasławskiego, które w części skonfrontowała z wynikami ba-
dań archeologicznych oraz zachowaną dokumentacją rysunkową. Zwróciła też uwagę na 
informacje kroniki o problematyce budowlanej innych klasztorów. Zabrakło w artykule 
K. Benešovskiej jakiegoś podsumowania, w którym mogłoby znaleźć się nawiązanie do 
właściwie sygnalizowanego jedynie w tytule problemu poezji i prawdy.

W nawiązaniu do badań historyków czeskich Františka Šmahela i Františka Grausa, 
a także polskich, zwłaszcza Benedykta Zientary, Martin Nodl głównym problemem swoich 
rozważań uczynił nacjonalizm i świadomość narodową (Nationalismus und Nationalbewusst-
sein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zu-
sammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen, s. 187–223). Autor jako podstawę 
źródłową swoich rozważań, pod względem chronologicznym wkraczających w drugą po-
łowę XIV w., wykorzystał nie tylko Kronikę zbrasławską, lecz także wierszowaną kronikę 
tzw. Dalimila. Ukazane w nich napięcia na tle narodowym w społeczeństwie czeskim są dla 
M. Nodla dowodem wcześniejszego niż w innych rejonach Europy Środkowej uformowania 
się świadomości narodowej. Autor, włączając do swoich rozważań również legendy o św. 
Wacławie i św. Prokopie, ukazuje próby tworzenia nowej ideologii państwowej w bezpo-
średnim otoczeniu Karola IV, eliminującej programowo ksenofobiczne i konfliktogenne
nastroje wśród Czechów i Niemców zamieszkujących Królestwo Czeskie.

Prezentowany tu tom, interesujący efekt współpracy mediewistów niemieckich i cze-
skich, zasługuje na wysoką ocenę. Drobne uchybienia redakcyjne (poza wspomnianymi 
ułomnościami wstępu redaktor np. nie może się zdecydować co do tytułu dzieła, które-
mu poświęcony jest tom: na karcie tytułowej jest Chronicon Aulae Regiae, tymczasem 
w artykule A. Pamprovej – Chronica Aulae Regiae), brak indeksów czy nieliczne błędy 
korektorskie (np. w polskich nazwiskach i tytułach na s. 187, Kärtner zamiast Kärntner 
na s. 196) nie umniejszają wartości tego tomu, ważnego dla badaczy historii historiografii
średniowiecznej, ale też innych specjalistów z zakresu historii średniowiecznej. Może być 
traktowany jako modelowy przykład opracowania utworów dziejopisarstwa średniowiecz-
nego. Zamieszczone w nim studia są również dowodem ogromnego potencjału badawczego 
Kroniki zbrasławskiej, nie tylko dla mediewistyki czeskiej.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria, Kraków: 
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015 (Monografie Towarzystwa Naukowego
Societas Vistulana, t. 3), ss. 183. 

Monografię poświęconą średniowiecznemu Kazimierzowi, z akcentem na ustrój i kance-
larię władz miejskich, pióra Marcina Starzyńskiego, bardzo aktywnego badacza, który dał 
się znać w ostatnich latach szczególnie jako znawca dziejów średniowiecznego Krakowa 
(wspomnijmy pracę o krakowskiej radzie, wydaną także w Niemczech), wyróżnia sposób 
prowadzenia narracji. W przeciwieństwie do większości prac naukowych poświęconych 
sprawom szczegółowym, tę czyta się doskonale. Autor po prostu potrafi pisać ładnie, często
barwnie, jasno przekazując bogaty kontekst kulturowy opisywanych zagadnień, i relacjo-
nować stan badań oraz własne ustalenia w sposób wywołujący u czytelnika zaciekawienie. 
Zważywszy na przytoczony temat monografii, już samo uzyskanie takiego efektu uznać
należy za spore osiągnięcie. Uznanie również budzi odważny wybór przedmiotu dociekań, 
podkrakowskiego Kazimierza. Położenie w historycznym centrum królestwa, ale przy 
o wiele ważniejszym mieście, oraz dobrze zachowany materiał źródłowy, pozostający pod 
ręką badaczy silnego ośrodka uniwersyteckiego, jakim jest Kraków, usprawiedliwiałyby 
raczej uznanie tutejszej problematyki za dobrze już rozpoznaną i wyczerpaną, a zarazem 
marginalną. Tymczasem za sprawą przenikliwych refleksji Autora wyłania się wciąż nieza-
pełniony pełnymi odpowiedziami kwestionariusz badawczy zastosowany do opracowania 
dziejów, jak się okazuje, słabo dotąd poznanego, lecz ważnego ośrodka miejskiego. Któ-
rego to na dodatek, ze względu na satelitarną funkcję w stosunku do Krakowa, nie można 
traktować tymi samymi miarami, co porównywalnej wielkości i formalnie jednakowo 
uprzywilejowane prowincjonalne centra lokalne. Nieuwypuklenie tegoż aspektu uważam 
zresztą za drobny mankament zakończenia pracy, gdzie Autor m.in. próbuje snuć porówna-
nia Kazimierza z innymi miastami Małopolski. Choć wychodzi od udowodnienia związku 
lokacji tegoż ośrodka z uzupełniającymi funkcjami gospodarczymi w stosunku do miasta 
głównego, to następnie jakby bagatelizuje tę zależność, eksponując funkcjonowanie gminy 
kazimierskiej jako odrębnego organizmu prawnego i gospodarczego, a przemilczając peł-
nioną funkcję w całym organizmie społeczno-gospodarczym wieloczłonowej aglomeracji 
krakowskiej (która to współzależność ujawniła się najmocniej w związku z osadnictwem 
żydowskim). Niemniej ujęcie zaprezentowane w monografii jest w pełni usprawiedliwione
przez jej wyrażony w tytule zakres merytoryczny. Traktuje o ustroju i kancelarii miejskiej, 
a to, co ponadto opowiada o średniowiecznym Kazimierzu, pozostaje wyborem Autora, 
chcącego scharakteryzować miasto i zaistniałe w nim struktury, z wyraźnym akcentem na 
początkowe fazy rozwoju.

Pasjonujące opowiadanie o powstaniu miasta jako najważniejszej fundacji Kazimie-
rza Wielkiego, prowadzone poprzez metodyczne rozpatrzenie wiarygodności wszystkich 
kluczowych przekazów źródłowych, przyniosło nie tylko wyważoną krytykę dotychczaso-
wych, ale i nowe, przekonujące ustalenia. Jeden z wyeksponowanych wątków nawiązuje do 
popularnej w najnowszej historiografii koncepcji łączącej zakładanie części tzw. nowych
miast z celowym przydawaniem im funkcji produkcyjnych w zakresie rzemiosła tkackiego 
(por. ustalenia Marka Słonia zawarte w jego wielkim opracowaniu poświęconym miastom 
podwójnym). Elementem, którego moim zdaniem zabrakło w przedstawianej monografii,
jest kwestia głębszej refleksji nad kreowaną w niej wizją kontynuowania przez nową gminę
miejską wcześniejszych tradycji osadniczych wyznaczonego jej miejsca w podkrakowskiej 
przestrzeni. Autor zbyt łatwo prześlizguje się nad uczynieniem pierwszymi kazimierskimi 
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mieszczanami dotychczasowych mieszkańców bliżej niezidentyfikowanych i niezdefinio-
wanych osiedli podmiejskich, a nawet potrafi określić tkacką profesję tychże, nie mając ani
na jedno, ani na drugie dowodów źródłowych. Problemowi „Kazimierza przedlokacyjnego” 
i jego kontynuacji warto byłoby się raz jeszcze przyjrzeć.

Wywody Autora sprawnie doprowadzają czytelnika, śledzącego za nim kształtowanie 
instytucji kazimierskiego samorządu, wraz z wyeksponowanymi początkami ratusza, kan-
celarii, pojawienia się pieczęci oraz archiwum, do fundamentu rozważań: opisu działania 
rady i ławy poprzez analizę ich głównych wytworów kancelaryjnych, czyli ksiąg. Taka 
metoda, np. w przypadku miast pruskich wypróbowana przez Janusza Tandeckiego, wydaje 
się najwłaściwsza. Dawne rozdzielanie badań nad kancelarią od studiów nad instytucjami 
komunalnymi i sądownictwem, a tych z kolei od obrazowania funkcjonowania całej gmi-
ny, mogło prowadzić do otrzymania niekomplementarnych wyników i zatarcia specyfiki
przekazów źródłowych mówiących o ich twórcach. Intrygująca próba rozwiązania zagadki 
przyczyn (odkrytego przez Zenona Piecha) posługiwania się przez rajców kazimierskich 
tylko pieczęcią sekretną, poprzez wskazanie domniemanych zmian w ustroju władz mia-
sta, to tylko przykład postępowania Badacza, niepoprzestającego na relacjonowaniu stanu 
rzeczy, ale przede wszystkim starającego się go odtworzyć od podstaw i na nowo zinter-
pretować. Taka postawa skłoniła Autora do przedstawienia okoliczności osiedlenia się 
w końcu XV stulecia w Kazimierzu Żydów, służąc dowiedzeniu bardzo ważnej tezy, iż 
chodziło nie o powstanie nowej gminy, ale o przeniesienie starej krakowskiej. Za pomocą 
rachunków miejskich udowodnił on z kolei, jak zawarte w nich zapiski o wystawianych 
podwodach służyć mogą poznaniu dziejów dworu królewskiego. Osobne studium zawarte 
w monografii poświęcono wreszcie osobom kolejnych pisarzy miejskich. Ze względu na
rozpatrywane wykształcenie, czy też działalność uniwersytecką niektórych z nich, zawarte 
tu biografie mocno odbiegają od standardu, z jakim możemy mieć do czynienia w innych
miastach podobnej wielkości. W książce otrzymaliśmy też opartą na analizie 53 orygina-
łów rozprawkę z zakresu dyplomatyki na temat dokumentu miejskiego kazimierskiego, 
raz jeszcze przekonując się o umiejętności Autora zapanowania nad materiałem bez po-
wielania metod wydawałoby się narzucanych przez literaturę. Ta ostatnia uwaga odnosi 
do większości treści przedstawionej pracy i w moim odczuciu stanowi najlepszą zachętę 
do korzystania z tego oryginalnego i dobrze opracowanego dzieła.

Mateusz Goliński 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Robert K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego huma-
nisty (Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład), Częstochowa: Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, 2013, ss. 884.

Wybitny humanista śląski Wawrzyniec Korwin (Laurentius Corvinus, Lorenz Rabe) (ok. 
1465–1527) od dawna budzi zainteresowanie badaczy niemieckich i polskich. Najlepszą 
monografię opublikował Gustav Bauch (1848–1924) w 1883 r.1 W języku polskim uka-

1 Gustav Bauch, Laurentius Corvinus, der Breslauer Stadtschreiber und Humanist. Sein Le-
ben und seine Schriften, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” (dalej: 
ZVGAS), 17, 1883, s. 230–302; Zob. idem, Laurentius Corvinus, ibidem, 32, 1898, s. 390–391; 
idem, Bibliographie der schlesischen Renaissance (1475 bis 1521), [w:] Silesiaca. Festschrift des 
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zały się jedynie prace popularnonaukowe2, dlatego z dużym zainteresowaniem sięgnąłem 
po książkę Roberta K. Zawadzkiego (dalej: R.Z.). Autor jest z wykształcenia filologiem
klasycznym, a od 2006 r. kieruje Zakładem Literatury Antycznej i Staropolskiej w Insty-
tucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Książka składa się 
z trzech części. Pierwsza omawia życie i twórczość Korwina (s. 9–250), druga zawiera 
wydanie tekstu łacińskiego pięciu dzieł (s. 255–564): Cosmographia dans manuductionem 
in tabulas Ptholomei (Basel nie przed 1496), Carminum structura (Leipzig po 20 VII 1496, 
podręcznik wersyfikacji łacińskiej), Latinum ydeoma (Leipzig ok. 1498/1500, rozmówki 
łacińskie), Hortulus elegantiarum (Wrocław 1503, przykłady łaciny cycerońskiej), Dia-
logus de Mentis saluberrima persuasione (Leipzig 1516, prozometryczny dialog w duchu 
neoplatońskim). Trzecią część stanowi przekład pism Korwina na język polski (s. 565–856). 
Pracę zamykają dwa indeksy (s. 857–884). Zdaję sobie sprawę z tego, że napisanie tak 
obszernej książki wymagało od R.Z. olbrzymiego wysiłku. Powstała ona dzięki grantowi 
przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki na lata 2011–2014. 

Należy podkreślić, że wydawca nie przedrukował dosłownie tekstu łacińskiego zawar-
tego w starych drukach, ale dokonał transkrypcji, czyli zmodernizował pisownię, dostoso-
wując ją do współczesnej ortografii łacińskiej. Poza tym zastosował współczesne zasady
interpunkcji, słusznie modyfikując interpunkcję występującą w tekstach wydawanych w XV
i XVI w. Pod tekstem znajdują się similia z dzieł autorów antycznych. R.Z. nie uwzględnił 
jednak postulatów edytorskich Stefana Zabłockiego (1932–2001)3, który proponował, żeby 
edytor utworu nowołacińskiego zamieścił w aparacie krytycznym similia z wcześniejszej 
poezji nowołacińskiej oraz ewentualne naśladownictwa w utworach późniejszych poetów. 
Wprawdzie R.Z. cytuje artykuł S. Zabłockiego (s. 221, przyp. 7 – notabene nie zna przedru-

Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar 
Grünhagen, Breslau 1898, s. 145–186 (dokładny opis bibliograficzny dzieł Korwina oraz wykaz 
późniejszych wydań). Notabene R.Z. nie korzystał z tej pracy. Bauch zachęcił polskiego filologa 
do opublikowania wierszy Korwina znajdujących się w rękopisie biblioteki monachijskiej – Michał 
Jezienicki, Laurentii Corvini, poetae Silesiaci, carmina de Ioannis Alberti, regis Poloniae, elec-
tione et coronatione ad fidem codicis Miscellanei Lat., qui num. 4422 signatus in Regia Bibliotheca 
Monacensi asservatur, nunc primum edidit, praefatione notisque instruxit, [w:] Symbolae in honorem 
Prof. Dr. Ludovici Ćwikliński collectae, Leopoli 1902 (korzystałem z odbitki [s. 1–20], zawierającej 
dedykację autora dla G. Baucha, która znajduje się w Gabinecie Śląsko-Łużyckim Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu). Życie i działalność naukową Baucha omawia Otfried Schwarzer, Gustav 
Bauch. Ein Lebensbild, ZVGAS, 58, 1924, s. 180–187.

2 Karol Mecherzyński, Wawrzyniec Korwin z Nowego Targu. Poeta szląski z końca XV w., 
Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego, 6, 1878, s. 74–100 (istnieje również 
odbitka); Halina Sadowska, Wawrzyniec Korwin (ca 1465–1527). Humanista ze Środy Śląskiej, [w:] 
Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa średzkiego, red. Ryszard Gładkiewicz, Wrocław 
1990 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 980. Historia, 70), s. 117–127; Dariusz Rott, Wawrzy-
niec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista śląski, Katowice 1997 (zob. rec. Lucyna Harc, „Ślą-
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 52, 1997, s. 418–420). Por. Henryk Barycz, Polski słownik 
biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 96–99; „Nowy Korbut” II, 1964, s. 393–395. Zob. również Jerzy 
Krókowski, Laurentius Corvinus und seine Beziehungen zu Polen, [w:] Renaissance und Humanis-
mus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialien, II, hrsg. von Johannes Irmscher, 
Berlin 1962 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion für Altertums-
wissenschaft, 32), s. 153–172.

3 Stefan Zabłocki, Wybrane problemy edycji autorów polsko-łacińskich, „Meander”, 31, 1976, 
s. 439, przedruk w: idem, Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008, 
s. 69.
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ku), ale nie zajął stanowiska wobec tego ważnego postulatu badawczego i nie poinformował 
czytelnika, czy w ogóle podjął taką próbę. Wydaje mi się, że warto było zbadać, jaki wpływ 
na twórczość Korwina wywarła poezja Konrada Celtesa (1459–1508) i innych poetów 
nowołacińskich4. Niestety R.Z. nie wzorował się na Jerzym Krókowskim (1898–1967), 
który w edycji dwu wierszy Korwina5 przytacza jako similia całe wersy z utworów pisarzy 
antycznych, a nie ogranicza się tylko do podania miejsca w utworze. Dzięki temu czytelnik 
od razu widzi, na czym polega zależność Korwina od starożytnego poety, i nie musi sam 
sięgać po wydanie autorów klasycznych, aby to ustalić. 

Wielka szkoda, że R.Z. nie opublikował Opera omnia Korwina, które powinny objąć 
drobne utwory poetyckie Korwina oraz listy śląskiego humanisty. Nie zajęłoby to dużo 
miejsca, a podniosłoby wartość książki. Wprawdzie R.Z. wspomina o listach Korwina, ale 
nie informuje, gdzie czytelnik może je znaleźć. Dlatego podaję, że pięć listów, pisanych 
w latach 1499–1503, znajduje się w korespondencji Konrada Celtesa opublikowanej przez 
Hansa Ruppricha (1898–1972)6. Natomiast cztery listy skierowane w 1525 r. do Stanisława 
Bylińskiego (zm. 1536), kanonika przemyskiego i profesora prawa Akademii Krakowskiej, 
zawiera książka opublikowana w 15317. R.Z. wprowadza w błąd czytelnika, twierdząc 
(s. 89, 95), że Korwin prowadził korespondencję z Filipem Melanchtonem (1497–1560), 
i podając, że została ona opublikowana w „Corpus Ref. I. col. 283, 19, 1521” (s. 95, przyp. 
5). Cytat ten zdradza, że R.Z. nie miał w ręku wydania dzieł Melanchtona. W rzeczywisto-
ści chodzi tu o krótki list z 19 II 1521 r., który Melanchton wysłał z Wittenbergi do jakiejś 
osoby, której imię nie jest wymienione. Dlatego Karl Gottlieb Bretschneider (1776–1848), 
inicjator serii Corpus Reformatorum, zatytułował list „Cuidam non nominato”8. Natomiast 
Richard Wetzel w ostatnim wydaniu krytycznym korespondencji uznał, że list jest skiero-
wany do Korwina. Do napisania listu skłonił Melanchtona młodzieniec Johannes Troger, 
który wychwalał swojego mistrza9. 

4 O wpływie poezji Celtesa na wiersze Korwina pisze Jacqueline Glomski, Poetry to Teach 
the Writing of Poetry: Laurentius Corvinus’ Carminum Structura (1496), [w:] Poets and Teachers: 
Latin Didactic Poetry and the Didactic Authority of the Latin Poet from the Renaissance to the Pres-
ent (Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Cambridge Society for Neo-Latin Studies, 
Clare College, Cambridge, 9–11 September, 1996), ed. by Yasmin Haskel l, Philip Hardie, Bari 
1999 („Kleos”, 4), s. 155–166, zwł. 164–165.

5 Jerzy Krókowski, Laurentii Corvini poetae Silesii carmina duo ex codice Wratislaviensi, 
[w:] Charisteria Thaddaeo Sinko quinquaginta abhinc annos amplissimis in philologia honoribus 
ornato ab amicis, collegis, discipulis oblata, ed. Kazimierz F. Kumaniecki, Varsoviae–Wratislaviae 
1951, s. 121–139. R.Z. nie poinformował czytelników, że Krókowski zamieścił uzupełnienia (lekcje 
z kodeksu monachijskiego) do tego wydania w artykule cytowanym w przyp. 1 (s. 172).

6 Der Briefwechsel des Konrad Celtis, gesammelt, herausgegeben und erläutert von Hans Rupp-
r ich, München 1934 (Veröffentlichungen der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Ref-
ormation und Gegenreformation. Humanistenbriefe. Bd. 3) – nr 217: 26 VI 1499 (s. 361–363), nr 
236: 31 III 1500 (s. 393–396), nr 285: 26 X 1502 (s. 517–518), nr 288: 25 XI 1502 (s. 521–522), nr 
294: 20 I 1503 (s. 529–530). 

7 Stanisław Byl iński, Defensorium Ecclesiae adversus Laurentium Corvinum Lutheranae 
haereseos sectatorem editum [...], Cracoviae 1531 (tekst jest dostępny w internecie).

8 Corpus Reformatorum, vol. 1: Melanthonis (sic!) Opera, ed. Karl G. Bretschneider, Halis 
Saxonum 1834, col. 283 (nr 101).

9 [Philipp Melanchthon],Melanchthon Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtaus-
gabe, hrsg. von Heinz Scheible, Bd. 1. Texte 1–254 (1514–1522) bearbeitet von Richard Wetzel, 
Stuttgart–Bad Cannstatt 1991 (nr 125).



144 Artykuły recenzyjne i recenzje

Dodajmy, że R.Z. nie zadał sobie trudu, żeby dotrzeć do wszystkich utworów poetyc-
kich Korwina. Ze zdumieniem przeczytałem jego słowa, że „mimo usilnych prób nie udało 
mi się dotrzeć do tych wierszy. Niewykluczone, że zaginęły” (s. 18). Chodzi o wydanie 
kazań św. Bonawentury (Wrocław 1521), w których jest sporo wierszy Korwina. Gdyby 
R.Z. zajrzał do katalogu druków XVI-wiecznych w Oddziale Starych Druków Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, dowiedziałby się, że znajduje się tam mikrofilm tego dzieła
(Mf 945), a oryginał jest w bibliotece PAN w Krakowie (Cim. 80 I). Ponadto biogram Cel-
tesa w leksykonie poświęconym niemieckiemu humanizmowi podaje, że egzemplarz tego 
dzieła znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Freiburgu (sygn. Rara K 4389m)10. 
Podczas niedawnego pobytu w Londynie znalazłem w British Library (sygn. 3457 b. 22) 
drugie wydanie tego utworu (Wrocław 1522)11. Wiersze Korwina zajmują tam kilkanaście 
stron (A Iv–VIIIv – B Ir). 

Stwierdzam, że wykaz dzieł Korwina podany na s. 94–95 i 226 jest niekompletny. Brak 
również kompetentnych informacji o kolejnych wydaniach utworów (także prozaicznych) 
Korwina. Odnoszę wrażenie, że R.Z. zupełnie nie zainteresował się problematyką biblio-
logiczną i nie korzystał z podstawowych kompendiów12. Nie zwrócił uwagi na to, że G. 
Bauch dotarł do egzemplarza Cosmographia (1496) zachowanego w Dreźnie13. Książka 
ta należała do Johanna Hessa, który napisał na karcie tytułowej Diligenter Corvinus hanc 
cosmographiam propria manu emendavit. Okazało się, że właścicielem książki był sam 
Korwin, który dodał wiele uzupełnień. Nie dotyczyły one jednak spraw geograficznych,
ale problemów filozoficznych (jest tu wiele cytatów z dialogów Platona przetłumaczonych
na łacinę przez Marsilio Ficino). G. Bauch przekazał również informację (s. 390, przyp. 1), 
że Breslauer Stadtbibliothek posiadała egzemplarz dzieła M. Ficino, w którym jest notka 
proweniencyjna Joannis Hessi Nurmbergensis olim Laurencij Coruini. Znamy więc dwie 
książki pochodzące z biblioteki samego Korwina. Wielka szkoda, że R.Z. przeoczył tę 
pracę G. Baucha. Lektura tych uwag mogłaby go zachęcić do zajęcia się problematyką 
bibliologiczną.

Rozdział I stanowi pożyteczne wprowadzenie do lektury utworów Korwina, ponieważ 
przedstawia curriculum vitae i twórczość śląskiego humanisty, zapoznając czytelnika 
z ważniejszą literaturą przedmiotu. Najlepsze są te partie książki, które poruszają problemy 
filologiczne (m.in. ustalanie źródeł utworów, analiza metryczna wierszy, zagadnienia stylu).

10 Gernot M. Müller, Corvinus (Rabe), Laurentius, [w:] Deutscher Humanismus 1480–1520. 
Verfasserlexikon, hrsg. von Franz J. Worstbrock, Berlin–New York 2008, Bd. 1, kol. 496–505. Jest 
dla mnie dużym zaskoczeniem, że R.Z. nie korzystał z tego znakomitego leksykonu, który wylicza 
wiele nowszych prac poświęconych Korwinowi, do których R.Z. niestety nie dotarł.

11 Cursus sancti Bonaventure de passione Domini cum invitatoriis hymnis et canticis Laurencij 
Corvini cum epistula et carmine de gratuita Dei in nos beneficentia et de fructibus ex dominice Pas-
sionis Recordatione provenientibus denuo Emendatus, Vratislaviae per Adam Dyonn (sic!) 1522. 
Wydanie to jest mniej znane niż editio princeps, ale Bauch, Silesiaca, s. 185, uwzględnił je w bi-
bliografii druków śląskich.

12 Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7, Leipzig 1938, kol. 182–185; Incunabula quae in biblio-
thecis Poloniae asservantur, Wratislaviae–Varsaviae–Cracoviae 1970, nr 1797–1799; Verzeichnis 
der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts, Bd. 4, Stuttgart 1985, 
s. 653–662 (C 5449–5539) oraz B 6573 (Cursus sancti Bonaventure); Index Aureliensis. Catalogus 
librorum sedecimo seculo impressorum. Pars prima. T. 10, Aureliae Aquiensis (= Baden-Baden) 1993, 
s. 157–167. 

13 Bauch, ZVGAS, 32, 1898, s. 390 (zob. przyp. 1).
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Jednak można te rozważania pogłębić. Warto przeczytać artykuł Jacqueline Glomski po-
święcony analizie Carminum structura (zob. przyp. 4). Pisze ona m.in. o źródłach i recepcji 
tego dzieła Korwina. Sporo zastrzeżeń budzi natomiast problematyka historyczna. Nietrud-
no zauważyć, że R.Z. zna słabo różne aspekty historii Śląska, a jego znajomość obszernej 
literatury poświęconej tej problematyce jest bardzo skromna. Podam kilka przykładów. 
R.Z. pisze, że Henryk IV (sic!) umiera w 1335 r. i „Tak zakończyło się polskie panowanie 
na Śląsku” (s. 21). W indeksie na s. 860 czytamy „Henryk IV Piast”, czyli nie jest to lapsus 
calami. Jak wiadomo, Henryk IV Probus zmarł w 1290 r., natomiast ostatnim władcą księ-
stwa wrocławskiego był Henryk VI (1311–1335), który miał niewiele wspólnego z Polską. 
W 1324 r. uznał się on za lennika króla niemieckiego Ludwika Bawarskiego, a w 1326 r. 
sprzymierzył się z Krzyżakami przeciwko Polsce. W 1327 r. natomiast zgodził się, żeby po 
jego śmierci księstwo przypadło Janowi Luksemburskiemu, królowi Czech. W innym miej-
scu (s. 89) R.Z. pisze, że cesarz Austrii (sic!) Ferdynand przybył do Wrocławia w 1527 r. 
Ferdynand I Habsburg był wtedy królem Czech i Węgier, a cesarzem rzymskim narodu 
niemieckiego (a nie cesarzem Austrii, taki tytuł wtedy nie istniał) został dopiero w 1558 r. 
Obszerniej należało przedstawić problem przyjęcia luteranizmu we Wrocławiu i innych 
miastach śląskich. Wydaje mi się, że nigdy nie poznamy prawdziwych przyczyn przejścia 
Korwina na luteranizm. Można oczywiście wysuwać różne hipotezy, ale należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że są one subiektywne i nie dadzą się zweryfikować.

Zauważyłem, że R.Z. nie sięga do opublikowanych źródeł archiwalnych, ale zadowala 
się powtarzaniem poglądów występujących w innych pracach. Dlatego podaje czasem 
błędne informacje. Powołując się na książkę Rotta, twierdzi (s. 62), że Korwin „obok zajęć 
z literatury greckiej i rzymskiej uczył retoryki, astronomii, filozofii, geografii, komento-
wał Arystotelesa i Wergiliusza i nawet prowadził wykłady z Boecjusza i z traktatu Parva 
logicalia Piotra Hiszpana”. Gdyby R.Z. zajrzał do Liber diligentiarum Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, zobaczyłby, że działalność dydaktyczna, którą 
prowadził Korwin jako extraneus non de facultate w latach 1489–1493, była dość skrom-
na. Rozpoczął ją interpretacją traktatów logicznych Piotra Hiszpana. Po rocznej przerwie 
wykłady były poświęcone De consolatione philosophiae Boecjusza („Boecium legit”) 
i Bukolikom Wergiliusza. Podczas dwu kolejnych lat interpretował trzy dzieła Arystotelesa 
(De ente et essentia, De anima, Analytica posteriora)14. 

Wprawdzie R.Z. wspomina (s. 76) o tym, że Korwin wystawił komedię Eunuchus Teren-
cjusza 1 III 1500 r. oraz komedię Aulularia Plauta 6 II (brak daty dziennej u R.Z.) 1502 r., 
ale nie przedstawia okoliczności wystawienia i nie podaje odsyłaczy do tekstu łacińskiego 
zawartego w aktach kapituły katedralnej15.

Poważnym błędem R.Z. jest stawianie znaku równości między „piastowski” i „polski”. 
Przypuszczam, że przejął on poglądy wypowiadane przez niektórych badaczy w okresie 

14 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, Pars I (1487–1563), ed. 
Wladislaus Wisłocki, Cracoviae 1886 (Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 4), 
s. 11, 13, 16, 23–24 („Aristotelis De anima exercicium, sed aliud saepius exercitavit”), 26.

15 Zob. Gustav Bauch, Aufführung antiker Komödien in Breslau, [w:] idem, Beiträge zur Litera-
turgeschichte des schlesischen Humanismus. VIII, ZVGAS, 40, 1906, s. 183–184; idem, Geschichte 
des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, Breslau 1909 (Codex Diplomaticus Silesiae, 25), 
s. 234–235; Alfred Sabisch, Acta Capituli Wratislaviensis 1500–1562. Die Sitzungsprotokolle des 
Breslauer Domkapitels in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 1 Halbbd.: 1500–1513, Köln–Wien 
1972 (Forschungen und Quellen zur Kirchen-und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 10/1), s. 10, 
84.
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międzywojennym oraz w czasach PRL. Zupełnie bezpodstawne są wielokrotnie powtarza-
ne stwierdzenia, że twórczość Korwina należy do literatury polskiej. Jest bezsprzecznym 
faktem, że Korwin urodził się w rodzinie niemieckiej. Dziesięcioletni pobyt w Krakowie 
(1484–1494) sprawił, że Polska, która w czasach Jagiellonów była potężnym państwem, 
zaczęła go fascynować. Był on jednym z wielu humanistów przybywających do Polski. 
Najbliższe prawdy wydaje się określenie Jerzego Łanowskiego (1919–2000), że Korwin 
był „przyjacielem Polski”16. Jego twórczości nie można w żadnym wypadku zaliczyć do 
literatury polskiej. Problem poczucia narodowego humanisty śląskiego omawia kompetent-
nie J. Krókowski, powołując się na prace uczonych niemieckich17. Jest prawdą, że przez 
długi czas Korwin uważał Śląsk za część Polski, ale pod koniec życia obudziła się w nim 
świadomość, że jest Niemcem. W 1515 r. napisał wiersz skierowany ad iuventutem Ger-
manam, a podczas publicznej dysputy teologicznej, zorganizowanej przez wrocławskiego 
reformatora Johanna Hessa w dniach 20–23 IV 1524 r., przeczytał wiersz, w którym uznał 
Wrocław za miasto niemieckie. Już Paul Thierse wysunął hipotezę, że reformacja przyczy-
niła się do rozbudzenia świadomości niemieckiej Korwina18.

R.Z. przedstawia działalność humanistów związanych z Uniwersytetem Krakowskim. 
Wydaje mi się jednak, że warto było zbadać, jak na przełomie XV i XVI w. rozwijał się nurt 
humanistyczny w innych uniwersytetach europejskich, np. w Wiedniu (zał. 1365), dokąd 
udał się Konrad Celtes z Krakowa i gdzie założył Collegium poetarum et mathematicorum 
w 1502 r., oraz w Heidelbergu (zał. 1386). Johann Dalberg, biskup (a nie arcybiskup, jak 
pisze R.Z. na s. 171) Worms i kanclerz Uniwersytetu w Heidelbergu w latach 1482–1503, 
popierał krąg humanistów, współuczestnicząc w założeniu Sodalitas Litteraria Rhenana 
i Bibliotheca Palatina. Porównanie tych trzech ośrodków uniwersyteckich byłoby bardzo 
interesujące, ponieważ pozwoliłoby lepiej ocenić humanizm w Krakowie.

Wprawdzie moja recenzja zawiera wiele uwag krytycznych i wysuwa szereg postu-
latów badawczych, ale chciałbym wyraźnie podkreślić, że publikacja pięciu łacińskich 
dzieł Korwina, opatrzona przekładem na język polski, jest wartościowa. Wprowadza ona 
do obiegu naukowego trudno dostępną twórczość humanisty śląskiego i zapewne zachęci 
do opracowania monografii naukowej poświęconej życiu, twórczości oraz recepcji dzieł
Korwina. Wydaje mi się, że jej autorem może być jedynie taki uczony, który bardzo dobrze 
opanował warsztat naukowy historyka, filologa klasycznego i bibliologa. Mam nadzieję, że
taka książka ukaże się przed rokiem 2027, gdy świat naukowy będzie obchodził pięćsetną 
rocznicę śmierci humanisty ze Środy Śląskiej.

Marek Winiarczyk 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

16 Jerzy Łanowski, Laurentiusa Corvinusa pochwała Polski i Krakowa, „Meander”, 17, 1962, 
s. 271. Por. Krókowski, Laurentius Corvinus, s. 159, przyp. 2: „bis zum Tode hegte er liebevolle 
Sympathie für Polen”.

17 Krókowski, Laurentius Corvinus, s. 162–163.
18 Paul Thierse, Der nationale Gedanke und die Kaiseridee bei den schlesischen Humanisten, 

Breslau 1908 (Breslauer Studien zur Geschichte, 2), s. 59: „Die Reformation, welche so die Fäden 
durchschnitt, die Corvin mit Polen verknüpften, hat zugleich seine Aufmerksamkeit auf das deutsche 
Reich gelenkt, aus dem sich die religiöse Bewegung verbreitet hatte. Sie erst scheint ihm auch das 
freudige Gefühl, ein Deutscher zu sein, gegeben zu haben”.
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Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rze-
czypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, ss. 478.

Zainteresowanie udziałem mniejszości narodowych w życiu parlamentarnym II Rzeczy-
pospolitej trwa już od kilkunastu lat i zaowocowało powstaniem dwóch opracowań o dzia-
łalności do 1939 r. żydowskich parlamentarzystów w Sejmie i Senacie RP1 oraz monografią
o Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w latach 1928–19392. W stosunku do inten-
sywnego rozwoju piśmiennictwa dotyczącego życia politycznego mniejszości niemieckiej 
w Polsce w latach międzywojennych budzi zdziwienie fakt, że do niedawna istniało tylko 
jedno opracowanie poświęcone jej reprezentantom w polskim parlamencie3. Powiększa 
obecnie ten dorobek niedawno wydana, obszerna monografia autorstwa Przemysława Hau-
sera, znanego badacza dziejów mniejszości niemieckiej zwłaszcza z lat międzywojennych, 
która zwraca uwagę solidną bazą źródłową polskich i niemieckich materiałów archiwalnych 
oraz zbiorów opublikowanych dokumentów, uzupełnionych selektywnie potraktowaną 
literaturą naukową. Ponadto odpowiednio wykorzystał Autor memuarystykę, zasoby pol-
skiej i niemieckiej prasy – głównie mniejszościowej, skrupulatnie także przebadał druki 
sejmowe i sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu Ustawodawczego (1919–1922)
i kolejnych pięciu (do 1939 r.) kadencji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki 
rozbudowanym i zróżnicowanym przekazom źródłowym recenzowana monografia legity-
muje się imponującą faktografią, umożliwiając przedstawienie wieloaspektowego obrazu
złożonych relacji między państwem polskim i jego władzą ustawodawczą a uczestniczącą 
w niej mniejszością niemiecką, którą – w jej antypolskiej postawie – wspierały moralnie 
i materialnie władze Niemiec. Czyniły to, jak to wykazuje Autor, właściwie od końca 
I wojny światowej, gdyż już wtedy znany był program terytorialny Polski w odniesieniu 
do jej historycznych ziem zachodnich (s. 18). Z tych względów słusznie traktuje poglądy 
i nastawienie polityczne, a przede wszystkim postępowanie reprezentantów mniejszości nie-
mieckiej jako zasadniczy problem polityki wewnętrznej i bezpieczeństwa państwa. Bierze 
bowiem pod uwagę jej ekonomiczno-cywilizacyjny potencjał i wynikające z uwarunkowań 
historycznych doświadczenie polityczne, a także fakt, że w większości zamieszkiwała ona 
wzdłuż zachodniej granicy, zagrożonej rewizjonistyczną polityką powojennych Niemiec.

Całość zagadnień związanych z obecnością w parlamencie polskim przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej Autor zawarł w sześciu rozdziałach wydzielonych chronologicz-
nie, odpowiednio do kadencji parlamentarnych w latach 1919–1939. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że we wstępnej części każdego z rozdziałów pomieścił informacje o przebiegu 
akcji wyborczej i sposobach wyłaniania kandydatów. Sygnalizuje w nich stosowane formy 
agitacji wyborczej i metody porozumiewania się z zapleczem politycznym, które zwykle 
jednak miały kontekst antypolski. Prezentując nowych kandydatów, wskazuje też na ich 
pozycję społeczną, działalność zawodową i doświadczenie bądź predyspozycje do pracy 
parlamentarnej. Nie są więc oni całkowicie anonimowi, a cennym ułatwieniem w rozezna-
niu się w ich działalności parlamentarnej jest załączony na końcu książki Aneks, w którym 

1 Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; Janusz Fa-
łowski, Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922–1939), Kraków 2006.

2 Mirosław Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928– 
1939), Warszawa 2007.

3 Janusz Fałowski, Parlamentarzyści niemieccy w Drugiej Rzeczypospolitej, Częstochowa 
2000.
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pomieszczono notki biograficzne wszystkich 42 przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
wyszczególniono też ich zaangażowanie parlamentarne w poszczególnych kadencjach. 

Rozdziały poprzedza merytoryczne Wprowadzenie (s. 13–24), ważne głównie z tego po-
wodu, że charakteryzuje formującą się równolegle do polskiej struktury terytorialnej mniej-
szość niemiecką jako siłę polityczną, która w międzywojennym dwudziestoleciu stanowić 
będzie rezerwuar potencjalnych wyborców oraz ich liderów. Najciekawsze w nim wydają 
się kwestie jej liczebności i rozmieszczenia na obszarze Polski oraz istniejący w niej układ 
sił politycznych. Najliczniej w niej reprezentowani są Niemcy z Poznańskiego i Pomorza, 
którzy przed 1918 r. w większości należeli do skrajnej prawicy. Politycznie angażowali się 
ludzie gospodarczo samodzielni, głównie reprezentanci wielkiej własności i innych grup 
zawodowo związanych z rolnictwem. Aktywna była także, uzależniona od niemieckich 
pracodawców, wywodząca się z mieszczaństwa inteligencja oraz przedwojenni różnego 
szczebla urzędnicy państwowi i samorządowi. Wszyscy oni oficjalnie mówili o „krzywdzie
wersalskiej” i protestowali przeciw zmianie przynależności państwowej. Uwzględniając 
inne części ówczesnej Polski, Autor wymienia nawykłą od stulecia do polskiego otoczenia 
ludność niemiecką zamieszkałą w części centralnej Królestwa, głównie w Łodzi i innych 
miastach regionu przemysłu włókienniczego, w której politycznie dominowali właściciele 
fabryk oraz robotnicy, związani z socjaldemokracją niemiecką lub z polskimi socjalistami. 
Po ustaleniu granicy wschodniej w 1921 r., w Polsce znalazła się kilkudziesięciotysięcz-
na grupa kolonistów niemieckich z Wołynia, natomiast na obszarze Galicji Wschodniej 
pozostali nieliczni Niemcy austriaccy. Konfliktowa sytuacja ujawniła się na terenie po-
dzielonego w 1920 r. przez Radę Ambasadorów Śląska Cieszyńskiego, gdzie niemieccy 
mieszkańcy opowiadali się za przynależnością do Czechosłowacji. Najpóźniej, gdyż dopie-
ro po podziale w czerwcu 1922 r. – jako grupa dominująca w rolnictwie i przemyśle – po 
kilku latach walki weszła w granice Polski ludność niemiecka z Górnego Śląska. Wydaje 
się, że te wiadomości ważne i porządkujące rozproszenie mniejszości na terenie II RP 
należało przenieść na mapkę, aby nadać im również wymiar wizualny. Ogólnie wynika 
z nich, że w związku z kilkuletnim kształtowaniem się polskiego terytorium państwowego 
w pierwszych w odrodzonej Polsce wyborach 26 I 1919 r. jako obywatele polscy mogli 
uczestniczyć tylko Niemcy z okręgu łódzkiego. W styczniu 1920 r., po wejściu w życie 
postanowień traktatu wersalskiego oraz tzw. małego traktatu wersalskiego, jak nazywano 
międzynarodową ochronę mniejszości narodowych, status mniejszości narodowej nabyli 
wbrew swej woli Niemcy z Wielkopolski i Pomorza. Ich przedstawiciele w czerwcu, po 
uzupełniających wyborach, znaleźli się w Sejmie Ustawodawczym. Niemcy otrzymali 
wiele gwarancji prawno-politycznych, w tym prawo dokonania w ciągu dwóch lat opcji, 
czyli wyboru polskiego obywatelstwa lub jego odrzucenia i opuszczenia Rzeczypospolitej. 
Oznaczało to także likwidację ich mienia, poprzez indywidualną jego sprzedaż lub przejęcie 
przez państwo za odszkodowaniem dla właściciela. 

Konstrukcją pracy w sposób oczywisty rządzi chronologia sześciu kolejnych kadencji 
polskiego parlamentu w latach 1919–1939, którym odpowiadają rozdziały. W pierwszym 
z nich, pt. Posłowie niemieccy w Sejmie Ustawodawczym, Autor omówił również wiele 
wątków dodatkowych, co uważam za rozwiązanie bardzo trafne, gdyż nieodzowne było 
nawiązanie w nim do wydarzeń z początkowego etapu kształtowania się polskiej państwo-
wości w latach 1918–1922. Uwzględnił więc sprawę konferencji pokojowej w Paryżu 
i podpisania traktatu wersalskiego, wpływ wojny polsko-bolszewickiej na postawy ludności 
niemieckiej i wydarzeń na Górnym Śląsku, wszystkie bowiem, pod względem terytorialnym 
i narodowościowym, wiązały się z głównym zagadnieniem pracy. Trzy następne rozdziały 
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(II–IV) obejmują trzy kadencje Sejmu i Senatu z lat 1922–1935 i mają niemal identyczną 
wewnętrzną konstrukcję, odpowiadającą kierunkom aktywności poselskiej i senackiej 
przedstawicieli mniejszości niemieckiej, zorganizowanych w jednym Klubie. Szczególną 
rangę spraw politycznych, gospodarczych i kulturalnych, a w grupie tych ostatnich – zagad-
nień szkolnych i wyznaniowych, akcentuje Autor w zgodzie ze zgromadzonym materiałem 
źródłowym. Pewne zmiany w tym wewnętrznym porządku dostrzega się w rozdziałach 
V–VI, gdy wskutek uchwalenia nowej ordynacji wyborczej w 1935 r. udział z nominacji 
prezydenta RP dwuosobowej mniejszości niemieckiej w Senacie miał już charakter raczej 
symboliczny. Przejrzysty tok skonstruowanej całości zagadnień w książce znamionuje 
dużą sprawność pisarską, pozwala na pełne oddanie dynamiki życia parlamentarnego i na 
uniknięcie powtórzeń. 

 P. Hauser, pisząc o politycznym debiucie dwóch posłów łódzkich w Sejmie Ustawo-
dawczym, występujących w imieniu powołanego przez nich Klubu Niemieckiego, zwrócił 
uwagę na bardzo przyjazny ich stosunek do polskiej państwowości. Postawa ta uległa 
widocznej zmianie rok później, po wejściu w skład Klubu sześciu posłów z Poznańskiego 
i Pomorza. Przejęli oni przywództwo w Klubie i dokonali zmiany jego nazwy na Klub 
Zjednoczenia Niemieckiego, wybierając na jego przewodniczącego Erwina Hasbacha, 
dzierżawcę państwowego majątku (Domänenpächter) spod Bydgoszczy. Identyfikując się
z Rzeszą i podejmując walkę z „wersalskimi” ograniczeniami (s. 54–57), zmienili jego do-
tychczasowe nastawienie wobec Polski. Na pierwszy plan wysunięto sprawy opcji i likwi-
dacji mienia niemieckiego, ważne dla Niemców z Poznańskiego i Pomorza, co sygnalizo-
wało ich polityczne priorytety. Działania zogniskowano wokół wydłużenia terminu wyboru 
opcji i złagodzenia przepisów uzyskania polskiego obywatelstwa. W sprawie likwidacji 
majątków żądanie dotyczyło rezygnacji ze strony władz polskich z traktatowo uprawnionej 
likwidacji państwowego mienia niemieckiego, pozostającego w rękach prywatnych. Autor 
słusznie zwraca uwagę, że cel starań w obu kwestiach był ten sam, tzn. nie chciano dopu-
ścić do strat osobowych i do uszczuplenia gospodarczych podstaw niemieckiej obecności 
w Polsce. Zaznacza też, że rząd z przyczyn politycznych i narodowych nie mógł odstąpić 
od swych traktatowych uprawnień. Pragmatycznych działań oczekiwała polska ludność, 
właśnie z Poznańskiego i Pomorza, z powodu jej wieloletnich doświadczeń z antypolską 
działalnością od 1886 r. Komisji Kolonizacyjnej oraz z wymierzonym we własność polską 
pruskim ustawodawstwem wyjątkowym przed 1918 r. Wykazuje P. Hauser, że brak pożąda-
nej reakcji polskiej skłania Klub Zjednoczenia Niemieckiego do przyjęcia zdecydowanych 
kroków i złożenia w listopadzie 1921 r. trzech skarg na rząd polski do Ligi Narodów. Po 
latach procedowania, pod presją Ligi Polska musiała układać się z Rzeszą Niemiecką, ustę-
pując w 1924 r. w sprawie obywatelstwa i opcji oraz w 1929 r. w sprawie likwidacji mienia, 
które miało odbywać się z pełnym odszkodowaniem dla niemieckich właścicieli. Odnosząc 
się do taktyki Niemców, Autor podkreśla, że tryb postępowania Klubu, aczkolwiek przewi-
dziany w traktacie mniejszościowym, stawiał pod znakiem zapytania możliwość łagodzenia 
napięć w stosunkach Rzeczypospolitej z mniejszością niemiecką, którą Polacy oskarżali 
o nielojalność wobec państwa zamieszkania. Wykazuje też, że grupa poznańsko-pomorska 
posłów mniejszości, majętna, ściśle powiązana z Berlinem i najbardziej przygotowana 
do pełnienia przywództwa, jednocześnie była najbardziej polskości wroga. Ona przejęła 
parlamentarne przywództwo i zdominowała parlamentarną działalność do końca okresu 
międzywojennego. W celu zorganizowania politycznego zaplecza i pełnego zjednoczenia 
Niemców na Pomorzu utworzyła w 1921 r. Deutschstumsbund zur Wahrung Minderheits-
rechte in Polen. Równolegle, korzystając z immunitetu poselskiego, członkowie Klubu 
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podjęli się próby utworzenia Związku Niemców w Polsce (Bund der Deutschen Polens), 
ale z braku zgody rządu zdecydowano się przed wyborami w listopadzie 1922 r. na utwo-
rzenie Bloku Mniejszości Narodowych. Ustalenie okoliczności jego powstania (s. 84–86) 
jest ważnym osiągnięciem Autora. Związek Ludowo-Narodowy oskarżał o tę inicjatywę 
posłów żydowskich i stanowisko to funkcjonuje w naszym piśmiennictwie w powiązaniu 
ze śmiercią prezydenta Gabriela Narutowicza. Zamysł jednak powstał wśród Niemców, 
którzy – jak dowodzi Autor na podstawie materiałów z Berlina – dostosowali za radą Aus-
wärtiges Amtu swoją taktykę do zmian, jakie wprowadziła ordynacja wyborcza do Sejmu 
i Senatu, uchwalona w lipcu 1922 r. Przewidziano w niej listę państwową, korzystniejszą 
dla wielkich ugrupowań lub bloków politycznych. 

Problematykę rozdziału II, poświęconego działalności przedstawicieli mniejszości 
niemieckiej w I kadencji Sejmu i Senatu 1922–1927, Autor przedstawia dwutorowo: jako 
strategię posłów z Poznańskiego i Pomorza, prowadzącą do mobilizacji ogółu elektoratu 
mniejszościowego na terenie Polski w czasie listopadowych wyborów 1922 r., oraz działań 
liczebnie wzmocnionego Bloku, przede wszystkim udziałem mniejszości z województwa 
śląskiego, która jak inne części Polski po raz pierwszy brała udział w wyborach. Wyborczy 
sukces Bloku Mniejszości Narodowych utrwalił pozycję polityczną przedstawicieli mniej-
szości niemieckiej, odtąd dysponującej 17 miejscami w Sejmie i sześcioma w Senacie, 
w tym cztery miejsca zdobyto z listy państwowej. Jak wynika z dalszych analiz Autora, 
po tym sukcesie nasiliła się opozycyjność Klubu Zjednoczenia Niemieckiego. Oczekując 
bowiem rezultatów swoich skarg skierowanych do Ligi Narodów, w bieżącej walce poli-
tycznej skoncentrował się na początkowo drugoplanowej sprawie uprawnień Kościołów 
ewangelickich działających w Polsce i funkcjonowaniu mniejszościowego szkolnictwa. 
Oba te obszerne zagadnienia, ważne dla utrzymania tożsamości narodowej mniejszości, 
potraktował Autor wnikliwie i nie sposób je tutaj szczegółowo przedstawiać. Analizując 
podłoże konfliktu, jaki się zarysował, zaznaczył obiektywnie, że przesłanką zasadniczą
sporu była trudność pogodzenia się Niemców z powojennymi zmianami i oddzielenie od 
niemieckiej ojczyzny, czego nie chciały zaakceptować poszczególne władze kościelne, 
które ze skargami zwróciły się do Ligi Narodów. Stawiano w nich polityczny warunek 
utrzymania związku organizacyjnego z Kościołami macierzystymi w Niemczech, a na tak 
sformalizowaną więź władze nie wyrażały zgody, obawiając się irredenty, udowodnionej np. 
w działalności Deutschtumsbundu. Skutkiem tego sporu był brak nauki religii w szkołach, 
a problem prywatnego przygotowania uczniów do konfirmacji dotknął również polskich
wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kierowanego przez superintendenta 
Juliusza Burschego (s. 272–279). Zakres uprawnień państwowego i prywatnego szkolnictwa 
mniejszościowego określony został w traktacie mniejszościowym i konstytucji marcowej, 
ale sporne problemy pojawiły się w związku z przygotowywaną w 1924 r. ustawą, podpo-
rządkowującą system szkolny władzy państwowej, i tworzeniem szkół utrakwistycznych 
(dwujęzycznych). Jak zaznacza P. Hauser, niewątpliwie były to plany ograniczające swo-
bodny dotychczas rozwój szkół mniejszościowych. Aby nie dopuścić do ich polonizacji, 
Klub żądał utworzenia autonomicznego referatu szkolnictwa niemieckiego w ramach Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

W 1925 r. pojawił się nowy konfliktowy problem, trwający do końca II RP, jakim była
realizacja ustawy o reformie rolnej. Jej zapisy o dopuszczalnym areale posiadania majątków 
ziemskich (180 ha) oraz konieczności utworzenia państwowego zapasu ziemi do ustawowo 
prowadzonej parcelacji ministerialnej w wysokości 200 tys. ha rocznie parlamentarzyści 
niemieccy potraktowali jako „odniemczanie”. Autor nie kryje, że przepisy te uderzały 
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w wielką własność ziemską w całej Polsce, jednak odczuwalne były szczególnie dotkliwie 
w trzech zachodnich województwach, gdzie 60% majątków niemieckich podlegało parcela-
cji ze względu na określony areał posiadania ziemi (s. 250). Prowadzono batalię o uratowa-
nie majątków i pozycji społecznej, a stosunki z Ministerstwem Rolnictwa i Reform Rolnych 
zaogniała też sprawa nieuregulowanego prawa własności ziemi niemieckich dzierżawców 
na Wołyniu. Wobec wielu kwestii spornych Klub systematycznie więc głosował przeciw 
zatwierdzeniu budżetu lub personalnie przeciw aktualnemu ministrowi, pozostawał więc 
w stałej opozycji. Tylko krótko po maju 1926 r. wspierał marszałka Józefa Piłsudskiego 
i pierwszy rząd Kazimierza Bartla; w niektórych swych wystąpieniach otrzymywał Klub 
wsparcie ze strony parlamentarnej lewicy.

Przedstawiony w rozdziale III udział w wyborach do Sejmu i Senatu II kadencji w latach 
1928–1930, przerwanej wskutek kryzysu politycznego związanego ze sprawą Brześcia, 
był kolejnym sukcesem wspólnym Bloku Mniejszości Narodowych i Niemieckiego Klubu 
Parlamentarnego (nową nazwę przyjęto w 1927 r.), który zwiększył stan posiadania do 19 
mandatów poselskich i pięciu senatorskich. Zdaniem Autora mandaty zdobyto głównie dzię-
ki głosom labilnej narodowo ludności polskiej (s. 287–289), ponieważ wskutek wyjazdów 
do Rzeszy ludność niemiecka zmniejszyła się wtedy o ponad milion osób. Dla mniejszości 
niemieckiej na Górnym Śląsku wybory odbywały się w toku rozpoczętego w 1927 r. sporu 
z wojewodą Michałem Grażyńskim, w związku z zarządzoną przez niego kontrolą zapisów 
polskich dzieci do szkół dla mniejszości niemieckiej. Klub wsparł skierowaną do Rady Ligi 
Narodów skargę Volksbundu, która rozstrzygnięta została w 1931 r. i zakończyła się wy-
rokiem pozytywnym Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, ale 
w istocie oznaczał on zgodę na germanizowanie dzieci polskich. W umiędzynarodowieniu 
polsko-niemieckiego sporu szkolnego miały udział władze Niemiec, które w 1926 r. weszły 
w skład Rady Ligi Narodów. Kadencje parlamentarne 1922–1927 i 1928–1930 można uznać 
za apogeum liczebności i politycznej aktywności mniejszości niemieckiej. Autor podkreśla, 
że w bataliach o interesy mniejszości Klub stosował wszelkie metody i środki zwyczajowo 
stosowane w działalności parlamentarnej, jak interpelacje, zapytania poselskie, wnioski 
nagłe. Okazją do zaznaczenia stanowiska były częste zmiany rządów RP, reagowali więc 
posłowie i senatorowie na treści zawarte w exposé premierów, występowali również ze 
swoimi żądaniami podczas dorocznych debat nad zatwierdzeniem budżetu poszczególnych 
ministerstw. Celowano w atakach na ministrów rolnictwa i reform rolnych. 

 Pozycja Niemieckiego Klubu Parlamentarnego drastycznie zmieniła się po wyborach 
listopadowych 1930 r. do Sejmu i Senatu III kadencji z lat 1930–1935. Szukając przyczyn 
klęski wyborczej, P. Hauser wskazuje na rozpad Bloku wskutek odejścia z niego najlicz-
niejszych mniejszości: żydowskiej i podziału wśród mniejszości ukraińskiej. Dla rządu RP 
wynik był dowodem faktycznego „odniemczenia” ludności Polski. Autor bierze także pod 
uwagę zmianę postaw ludności polskiej, oburzonej poprzedzającą wybory rewizjonistyczną 
napaścią na polską granicę zachodnią ze strony ministra rządu Rzeszy, Gottfrieda Trevi-
ranusa. Ponieważ protesty ludności polskiej przeniosły się na ulice, Niemcy wystąpiły do 
Ligi Narodów z trzema notami protestacyjnymi przeciw nadużyciom wyborczym. Poparł 
je Volksbund, nadając im rozgłos międzynarodowy.

Od początku III kadencji parlamentarzyści niemieccy jako nowe zagrożenie dla szkół 
mniejszościowych potraktowali ustawowo przyjętą w 1932 r. reformę szkolną, z towarzy-
szącą jej ideą wychowania państwowego, która wprowadzała do szkół mniejszościowych 
nauczanie w języku polskim historii i geografii Polski. Z tej okazji ze znaczną przesadą
wskazywano na trudności w zakładaniu szkół prywatnych oraz zmniejszanie się ogólnej 
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liczby szkół mniejszości niemieckiej, nie uwzględniając jednak zmniejszania się liczby 
ludności. Dominantą parlamentarnych obrad do 1935 r. była jednak sprawa nowej konsty-
tucji, przy czym ogół mniejszości niepokoiły rysujące się zmiany w ustroju RP. Widoczny 
autorytaryzm systemu wywoływał sprzeciw, a podczas dyskusji nad projektem nowej 
ordynacji wyborczej trudna do zaakceptowania była rezygnacja z proporcjonalności list 
wyborczych oraz zasada administracyjnego ustalania kandydatur na posłów (s. 319–320). 
Parlamentarzyści niemieccy, aczkolwiek brali udział w dyskusji nad projektem konstytucji, 
np. senator Eduard Pant, uchylili się przed głosowaniem za jej przyjęciem. Podobnie postą-
pili w sprawie ordynacji wyborczej, która zmieniała ich sytuację prawną, nie gwarantując 
im dalszego udziału w okrojonym liczebnie parlamencie RP. 

Osobną sprawą i wielce znaczącą dla postaw mniejszości było dojście Hitlera do władzy, 
więc słusznie Autor temu zagadnieniu poświęca odpowiednio dużo miejsca. Dowodzi, że 
ich identyfikacja z narodowym socjalizmem następowała głównie z powodu konieczno-
ści utrzymania dotychczasowego finansowego i politycznego poparcia z Rzeszy (s. 349).
Zmiany w Niemczech doprowadziły jednak w łonie mniejszości w 1933 r. do politycznych 
przetasowań, wyodrębniając tzw. obóz staroniemiecki, do którego zaliczano np. Deutsche 
Vereiningung, Volksbund, i jego przeciwieństwo w postaci Jungdeutsche Partei. Oba jednak 
stały się podporą ruchu hitlerowskiego w Polsce. Autor zauważa, że podpisanie 26 I 1934 r. 
polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji wpłynęło jednak na zmniejszenie się opozycyj-
ności Niemieckiego Klubu Parlamentarnego, i podaje jako ewenement, że w 1934 r. po raz 
pierwszy Niemcy głosowali za przyjęciem projektu rządowego budżetu (s. 311). Również 
zawieszenie wypełniania przez Polskę postanowień traktatu o ochronie mniejszości narodo-
wych ogłoszone we wrześniu 1934 r. w Genewie przez ministra Józefa Becka nie wywołało 
niemieckich protestów, skoro rok wcześniej III Rzesza wystąpiła z Ligi Narodów. Z mate-
riałów archiwalnych Auswärtiges Amtu wynika, że na rozkaz Berlina zaczęto podkreślać 
państwową lojalność (s. 307), co Polacy przyjmowali z niedowierzaniem.

Ostatnie dwie kadencje dwuosobowej reprezentacji mniejszości niemieckiej w Sena-
cie z lat 1935–1938 i 1938–1939, obie nagle przerwane, omówione zostały w rozdziałach 
V i VI. Salomonową decyzją prezydenta Mościckiego było mianowanie przedstawicieli 
wspomnianych obu obozów prohitlerowskich. W kadencji V senatorem został znany od 
1920 r. parlamentarzysta E. Hasbach, przedstawiciel Rat der Deutschen in Polen, i Rudolf 
Wiesner, członek Jungdeutsche Partei. W kadencji VI utrzymał swój mandat Hasbach, 
a Wiesnera zastąpił Max Wambeck. Z nowego układu sił wynika, że Niemcy zmarginalizo-
wani zostali podwójnie: liczebnie – do dwóch senatorów – i częstotliwością obrad Senatu, 
którego doroczne debaty zasadniczo były poświęcone przyjęciu rządowego budżetu. Obaj 
senatorowie demonstrowali lojalność wobec władz polskich, jednak w istocie współdziałali 
z hitlerowską III Rzeszą. Niepokój ich budziło wprowadzone do szkolnictwa wychowanie 
państwowe, a podczas obrad Senatu VI kadencji Hasbach oprotestował uregulowanie de-
kretem prezydenta stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz rozpo-
rządzeniem wojewody spolonizowanie władz Kościoła Ewangelicko-Unijnego na Górnym 
Śląsku. Niemcy jednak starali się poświęcać swe wypowiedzi zagadnieniom politycznym, 
powtarzając do ostatniej sesji Senatu w marcu 1939 r. protesty przeciw parcelacji wielkiej 
własności ziemskiej lub eksponując problem zmniejszającej się liczby szkół mniejszości, 
w tym zamykanie szkół na Wołyniu oraz brak nauki religii ewangelickiej. 

Z nasuwających się w toku lektury drobnych zastrzeżeń wymieniam pewien niedosyt 
w zakresie ilościowej prezentacji terytorialnych populacji mniejszości niemieckiej i brak 
uwag do tabeli 1 na s. 14, w której pomieszczono dane z powszechnych spisów ludności 
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z 1921 i 1931 r. wraz z „korygującymi” danymi Josefa Czecha z 1932 r. W tym względzie 
bowiem posiadamy już uznany konsensus, osiągnięty po latach sporów, w których brał 
też udział Autor. Mam wątpliwość dotyczącą terminu „Centralna Polska”, stosowanego 
w książce normatywnie, jako miejsce zasiedlenia Niemców „w większej liczbie” (s. 91). 
Urzędowy Podział administracyjny Polski z 1 X 1933 r. wymienia tylko województwa 
centralne: m. stołeczne Warszawa i województwa: warszawskie, łódzkie, kieleckie, lu-
belskie, białostockie. Zastosowanie więc terytorialnego wyznacznika „Centralna Polska”, 
znacznie ograniczonego terytorialnie, notabene bardzo użytecznego w narracji, powinno 
być chyba wyjaśnione we Wstępie. Potrzebne też byłoby zaznaczenie przypadków utraty 
mandatu, rezygnacji i śmierci w Wykazie przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Sejmie 
i Senacie w latach 1922–1939 (s. 441–452), aby zgadzał się on z ogólną liczbą uzyskanych 
mandatów w kadencji. 

Recenzowaną książkę uważam za bardzo ważną w naszym dorobku naukowym, przede 
wszystkim jako cenną analizę skomplikowanego podłoża konfliktów społecznych i politycz-
nych rozwijających się w latach międzywojennych w Polsce z powodu sąsiedztwa z Niem-
cami. Warto podkreślić, że Autor jest ostrożny w formułowaniu ocen. Na ogół stara się ope-
rować starannym przedstawianiem faktów i analizowaniem wypowiedzi parlamentarzystów, 
aby podkreślać motywy ich postępowania i antypolskiej polityki w stosunku do Polaków. 
Niemcy w 1918 r. stracili wobec nich pozycję narodu panującego, co budziło resentymenty, 
a jeśli zaistniał zagraniczny czynnik materialnie i ideowo je podtrzymujący, wytworzona sy-
tuacja nie rokowała zgody. W wymiarze państwowym widoczna była trudność pogodzenia się 
tej mniejszości z traktatowymi rozstrzygnięciami granicznymi i oddzieleniem od niemieckiej 
ojczyzny. Uznać można, że Niemcy walczyli o swoje materialne i polityczne interesy, ale nie 
to, że w powiązaniu z Berlinem prowadzili nielegalną działalność wywiadowczą zmierzającą 
do rewizji granicy polsko-niemieckiej. Nie można też pominąć faktu, że całe dwudziestolecie 
podkopywali pozycję międzynarodową Polski jako państwa nierespektującego międzyna-
rodowych praw i gwarancji. Przesadne niekiedy żądania i skargi wypowiadano w Sejmie 
i Senacie, gdyż można było legalnie je drukować, co wykorzystywano w mniejszościowej 
prasie. Artykuły tłumaczono w Niemczech i miały ten skutek, że pomoc materialna stamtąd 
była stała lub wyższa, im więcej opresji zarzucano Polsce.

Teresa Kulak 
(Wrocław)

Witold Wasilewski, Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 
1940–2014, Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2014, ss. 296.

Od Zbrodni Katyńskiej minęło już 75 lat. Ta półokrągła rocznica skłania do zadania 
po raz kolejny pytania: czy o mordzie sowieckiego aparatu bezpieczeństwa na polskich 
oficerach wiemy już wszystko? Odpowiedź jest niestety negatywna. Nasza wiedza jest dziś
znacząca, a w stosunku do lat 90. większa, niemniej jednak nadal jest ona niekompletna. 
Teczki osobowe wszystkich ofiar, które były tworzone na bieżąco podczas przesłuchań
NKWD, a które do dzisiaj nie zostały odnalezione, mogłyby odpowiedzieć na wiele nur-
tujących badaczy pytań1. W dalszym ciągu nie znamy wszystkich miejsc ukrycia zwłok 

1 Nie ma pewności, czy teczki personalne ofiar Zbrodni Katyńskiej nie zostały zniszczone 
zgodnie z propozycją szefa KGB ZSRS Aleksandra Szelepina, który w notatce z 3 III 1959 r. do I 
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Polaków aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy 
i Białorusi, zgładzonych na postawie tej samej decyzji z 5 III 1940 r. co jeńcy trzech 
obozów specjalnych. W Bykowni pod Kijowem pochowano bowiem tylko część ofiar
z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Nie znamy miejsc ukrycia ciał więźniów wysłanych do 
Mińska, Charkowa i Chersonia. Największą tajemnicą Zbrodni Katyńskiej jest wskazanie 
z imienia i nazwiska osób pomordowanych na terenie Białoruskiej SRS. Owa imienna lista 
ofiar, czyli tzw. białoruska lista katyńska, wciąż nie została odnaleziona. Biorąc pod uwagę
obecne stosunki dyplomatyczne między Polską a Federacją Rosyjską, nic nie wskazuje na 
to, że na którekolwiek ze wskazanych wyżej pytań przyjdzie historykom w najbliższym 
czasie odpowiedzieć. Zasadne zatem wydaje się postawienie następnego pytania: czy sens 
ma publikowanie kolejnych prac o Zbrodni Katyńskiej, skoro za pewnik można przyjąć, 
że nie wniosą one nic ponad to, co już zostało ustalone? Publikacja historyka Witolda 
Wasilewskiego udowadnia, że tak. W. Wasilewski specjalizuje się w historii nowożytnej 
i najnowszej, szczególnie w problematyce Europy Wschodniej. Do tej pory w dorobku 
naukowym historyka znajdowały się dwie monografie, które jednak nie dotyczyły dziejów
najnowszych. Publikacja zatem stanowi bardzo istotne podsumowanie dotychczasowego 
wkładu W. Wasilewskiego w badania nad Zbrodnią Katyńską.

Książka składa się z 17 tekstów napisanych przez Autora w latach 2005–2014, w czasie 
pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Zdecydowana większość to artykuły opatrzone 
aparatem naukowym, które zostały już opublikowane w różnego rodzaju periodykach. 
Jednak dwa z nich: Sprawa katyńska na tle międzynarodowym: 1940–1943 oraz Katyń 
w archiwach rosyjskich. Stan i perspektywa badań w 2014 r. mają swój debiut właśnie 
w tej pracy. W tomie zostały zawarte także dwie, bardzo istotne recenzje książek pseu-
donaukowca i zwolennika teorii spiskowych, Jurija Muchina2. Historyk uznał za zasadne 
poświęcenie uwagi publikacjom rosyjskiego autora, które stanowią jawny dowód na ciągłe 
istnienie i niesłabnącą ofensywę kłamstwa katyńskiego w niektórych kręgach rosyjskiego 
społeczeństwa. 

Autor ma świadomość, iż wciąż trwa proces wyjaśnienia wszystkich aspektów zbrod-
ni na polskich oficerach, stąd też „publikacja ta ma być [...] małą cegiełką w rosnącym,
pomimo trudności, murze rzetelnej wiedzy o Katyniu. Wiedzy, która wraz z moralnością 
stanowi najlepszą obronę przed kłamstwem i relatywizmem” (s. 10). Warto w kilku słowach 
pochylić się nad wątkiem doboru wszystkich 17 artykułów. Jak zaznaczył sam Wasilewski: 
„Ważnym kryterium wyboru tekstów było dążenie do stworzenia zbioru wprowadzającego 
czytelnika w różnorodne aspekty tematyki katyńskiej – od II wojny światowej do współ-
czesności” (s. 5). Dlatego też celem niniejszej recenzji jest omówienie – w mojej ocenie 
– najważniejszych tekstów, które złożyły się na ten tom, i zwrócenie uwagi, czy dokonaną 
selekcją historykowi udało się osiągnąć ową różnorodność. 

Czytelnik lekturę książki zaczyna od tekstu popularnonaukowego Sprawa katyńska – 70 
lat historii. Autor w skrótowy sposób (od zagłady polskich oficerów, narodzin kłamstwa
katyńskiego, stosunku Zachodu do sowieckiego mordu i ostatecznego przyznania się ZSRS 

sekretarza KPZS Nikity Chruszczowa stwierdzał: „Z punktu widzenia organów sowieckich wszystkie 
te akta nie przedstawiają ani operacyjnej, ani historycznej wartości”. 

2 Muchin napisał kilka prac, w których neguje odpowiedzialność sowieckich służb bezpie-
czeństwa za mord katyński, jednak największe kontrowersje wywołał książką wydaną w 2003 r. 
w Moskwie. Zob. Юрий И. Мухин, Антироссийская подлость. Расследование фальсификации 
катынского дела Польшей и Генеральной прокуратурой России с целью разжечь ненависть 
поляков к русским, Москва 2003. 
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do zbrodni) zarysowuje swoiste tło historyczne najważniejszych wydarzeń związanych ze 
Zbrodnią Katyńską. Tekst ten jest niejako wstępem do dalszych, zdecydowanie bardziej 
szczegółowych i wnikliwych rozważań nad wieloma aspektami zbrodni sowieckiego apa-
ratu bezpieczeństwa. 

Po tym syntetycznym, sprawnym ujęciu Autor przedstawia czytelnikowi niepublikowa-
ny wcześniej tekst o sprawie katyńskiej na tle międzynarodowym. Cezury tego zagadnie-
nia historyk zarysowuje na lata 1940–1943. Opisuje narodziny pozornego dialogu między 
rządem polskim na uchodźstwie a ZSRS po czerwcu 1941 r., dążenie strony polskiej do 
oswobodzenia wszystkich oficerów przetrzymywanych od końca 1939 r. w trzech obozach
specjalnych oraz zwodzenie i mataczenie rządu sowieckiego, który ze Stalinem na czele 
cynicznie zatajał prawdę o losie zgładzonych wiosną 1940 r. polskich obywateli. Autor 
poddaje ocenie nieudolne działania polskiego rządu, zarzucając liczne zaniechania i brak 
stanowczości w prowadzeniu pertraktacji ze stroną sowiecką, zaznaczając jednak przy 
tym ogólną, skomplikowaną pozycję polskiego rządu i istotny wpływ strony brytyjskiej 
na polskie interesy. 

 Historyk w swojej pracy poruszył jeden z ciekawych wątków Zbrodni Katyńskiej, 
do tej pory niewyjaśniony, a mianowicie domniemanych związków Niemców z mordem 
NKWD na polskich oficerach. Zastanawiająca zbieżność dokonanej wiosną 1940 r. Zbrodni
Katyńskiej i przeprowadzonej na terenie Generalnego Gubernatorstwa akcji AB skłania 
niektórych historyków do formułowania hipotez o konsultacjach, a nawet współpracy 
dwóch aparatów represji przy dokonywanym mordzie. Wasilewski, powołując się na do-
tychczasowy stan badań, a także analizę niezbędnych źródeł, dokonuje falsyfikacji owego
stwierdzenia. Neguje także interpretacje badaczy, którzy w spotkaniach Gestapo i NKWD 
we Lwowie, Krakowie i Zakopanem doszukują się owej współpracy przy mordzie na Po-
lakach, czy omówienia niemiecko-sowieckich represji wobec narodu polskiego. De facto 
funkcjonujące w historiografii informacje o ścisłych naradach dwóch organów represji,
niemieckiego i sowieckiego, mają wciąż bardzo małe umotywowanie źródłowe3. Swój 
głęboki i skrupulatny wywód Autor podsumowuje stwierdzeniem, iż „nie mamy dowodów, 
by orzec, że Sowieci podzielili się z Niemcami informacjami o Katyniu. Nie odnaleziono 
żadnego potwierdzającego to źródła aktowego (protokołu, raportu, notatki) lub opisowego 
(dziennika, pamiętnika, relacji)” (s. 60)4. A dalej pisze: „Dysponujemy również dowodami 
potwierdzającymi wprost tezę o niewtajemniczaniu Niemców w sprawę Katynia” (s. 66). 
Wasilewski z należytym i rzetelnym dystansem badawczym konstatuje, że dotychczasowy 
stan wiedzy nie uprawnia do ferowania śmiałymi hipotezami, które wykorzystywane przez 
popularyzatorów historii doprowadziły już do narodzenia mitów i przeinaczenia niektórych 
faktów historycznych. Temat domniemanej antypolskiej współpracy między niemieckim 
Gestapo i sowieckim NKWD nadal czeka na szczegółowe opracowanie z wykorzystaniem 
poszerzonej bazy źródłowej. 

Na następnych kartach książki historyk poddaje analizie narodziny kłamstwa katyńskie-
go. Pierwsze skojarzenie terminu „kłamstwo katyńskie” wiąże się z działalnością sowiec-
kiej Komisji Burdenki powołanej w styczniu 1944 r.5 Choć jest to skojarzenie zasadne, to 

3 Wojciech Materski, Katyń – motywy i przebieg zbrodni (pytania, wątpliwości), „Zeszyty 
Katyńskie”, 2000, 12, s. 33.

4 Por. idem, Natalia Lebiediewa, Zastanawiający dokument. Przyczynek do hipotezy o związku 
akcji AB ze zbrodnią katyńską, ibidem, 1999, 10, s. 69–83.

5 Zob. Natalia Lebiediewa, Komisja specjalna i jego przewodniczący Burdenko, ibidem, 2008, 
23, s. 56–101. 
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jednak prowadzi do uproszczenia. Autor słusznie wyjaśnia, że „prace Komisji Burdenki 
polegały na gromadzeniu »dowodów« służących podparciu i rozwinięciu w szczegółach 
kłamliwej wersji o odpowiedzialności niemieckiej za zbrodnię na Polakach. Komisja nie 
badała, kto dokonał zbrodni na polskich oficerach, ale – na co wprost wskazywała jej na-
zwa – ustalała »okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich 
jeńców wojennych – polskich oficerów«” (s. 120). Osobami odpowiedzialnymi za nadanie
odpowiedniej wersji wydarzeniom w Katyniu byli Siergiej Krugłow, zastępca ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych (NKWD), i Wsiewołod Mierkułow, ludowy komisarz 
bezpieczeństwa państwowego (NKGB). Rola natomiast, która została odgórnie narzucona 
Komisji Burdenki, „ograniczała się” do rozruszania propagandowej sowieckiej machiny 
kłamstwa katyńskiego. 

W recenzowanej pracy historyk bardzo jasno przedstawia swoje stanowisko w kwestii 
klasyfikacji Zbrodni Katyńskiej jako aktu ludobójstwa, na co zresztą wskazuje sam tytuł
publikacji6. W pełni zgadzam się z takim poglądem, jednak sprawa ta wywołuje wiele 
spornych opinii. Autor nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości (s. 142). 30 XI 2004 r. 
Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął polskie śledztwo (po umorzeniu we wrześniu 2004 r. 
przez Naczelną Prokuraturę Wojskową rosyjskiego postępowania w sprawie Zbrodni Ka-
tyńskiej i objęciu akt śledztwa katyńskiego klauzulą tajemnicy państwowej), kwalifikując
Zbrodnię Katyńską jako zbrodnię o uniwersalnym charakterze, która jest zbrodnią wojenną, 
przeciwko ludzkości oraz zbrodnią ludobójstwa. Przykrą, a zarazem szokującą konstata-
cją w tej materii są głosy osób, które negują wysuwanie takiej klasyfikacji prawnej jako
szkodzącej interesom Polski i zamykającej możliwość dialogu ze stroną rosyjską. Jeszcze 
ostrzejsza sytuacja wystąpiła w lipcu 2013 r., kiedy sejm RP uznał Zbrodnię Wołyńską 
za „czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa”. Ta uchwała stanowiła kolejny dowód 
ignorowania i deprecjonowania polskiej racji historycznej i stawiania wyżej interesów 
polityki zagranicznej.

 Obecnie Rosja nie przyjmuje ustaleń strony polskiej, uważając Zbrodnię Katyńską za 
„przestępstwo kryminalne”, które polegało na bezprawnym wydaniu wyroku śmierci na 
polskich oficerów. Oczywiście podczas procesu norymberskiego w 1946 r. prokuratorzy
sowieccy próbowali włączyć zbrodnię w Katyniu do aktu oskarżenia kierownictwa III 
Rzeszy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Wówczas w odniesieniu do 
zbrodni na polskich oficerach posłużyli się pojęciem zawartym w raporcie Komisji Bur-
denki – aktu „fizycznej eksterminacji narodów słowiańskich”. Nie funkcjonował wówczas
termin „ludobójstwo”, ukuty w 1944 r. przez Rafała Lemkina, wprowadzony do między-
narodowego prawa przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dopiero w 1948 r. Niemniej jednak 
zaproponowana sowiecka formuła prawna znacząco wybiegała i poszerzała dobrze znaną 
wówczas definicję zbrodni wojennej. Dzisiaj ze strony Federacji Rosyjskiej brak odwołania
do tamtego stanowiska, a faktem jest wręcz wypieranie się go. Głos historyka jest zatem 
kolejnym, bardzo stanowczym w tej sprawie7. 

6 Por. Małgorzata Kuźniar-Plota, Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagad-
nienia, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 
2010, s. 42–51; Witold Kulesza, Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia), [w:] 
ibidem, s. 52–67.

7 Por. Marek Kornat, Czy zbrodnia katyńska była aktem ludobójstwa? (Rozważania prawnohi-
storyczne), [w:] Katyń 1940. Walka o prawdę, red. Wojciech Lis, Toruń 2012, s. 75–98.
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Wasilewski w recenzowanym tomie zawarł także teksty, w których odniósł się do roli 
państw zachodnich w podtrzymywaniu kłamstwa katyńskiego. W tekście Propaganda 
kłamstwa katyńskiego kontra „komisja katyńska” Izby Reprezentantów USA8 opisuje 
działalność Komisji Maddena i niespotykaną nigdy wcześniej i później reakcję ZSRS na 
jej powołanie. Działania komisji odbiły się głośnym echem w międzynarodowej opinii 
publicznej i przeszły do historii jako memento najdonioślejszego głosu piętnującego kłam-
stwo katyńskie po wojnie. 

W latach 70. w Wielkiej Brytanii także rozpoczęły się starania o ostateczne wyzwolenie 
z kajdan kłamstwa katyńskiego. Takimi sygnałami było wydanie w 1971 r. książki Louisa 
FitzGibbona, Katyn – A Crime without Parallel9 czy odsłonięcie we wrześniu 1976 r. po-
mnika katyńskiego w Londynie. Niemniej jednak ani Stany Zjednoczone w latach 50., ani 
Wielka Brytania w latach 70. nie zmieniły swoich oficjalnych stanowisk i wciąż milcząc,
akceptowały kłamstwo katyńskie. Autor jednak szczególnie odsłonięciu pomnika nadaje 
wyjątkowe znaczenie polityczne, stwierdzając: „Rezonans społeczny tegoż odsłonięcia, 
opisanego także w prasie, przeszedł oczekiwania organizatorów i może być uznany za 
moment uzyskania przez prawdę przewagi nad kłamstwem katyńskim w Wielkiej Brytanii. 
Polacy wygrali katyńską »Bitwę o Anglię«” (s. 203).

Wartościowym urozmaiceniem pracy są dwie recenzje książek J. Muchina, Antirossij-
skaja podłost’. Naucznoistoriczeskij analiz. Rossledowanije falsifikacyi Katynskogo dieła 
Polszej i Gienieralnoj prokuratoroj Rossii s celju razżecz nienawist’ polakow k ruskim oraz 
Uroki Wielikoj Otiecziestwiennoj (s. 239–258). Zostały one dołączone do tomu głównie 
dlatego, aby uzmysłowić czytelnikom – którzy uważali temat Zbrodni Katyńskiej za zamk-
nięty – że za naszą wschodnią granicą wciąż propagowane jest bezprecedensowe fałszo-
wanie historii. O ile Autor zaznacza, że poglądy kontrowersyjnego rosyjskiego pisarza 
należą w dyskursie naukowym do mniejszości, o tyle jednak nie oznacza to, że J. Muchin 
jest jedyną osobą, która dopuszcza się tego typu fałszerstw w historii Zbrodni Katyńskiej. 
Sławomir Kalbarczyk w rozmowie z Barbarą Polak dla Biuletynu IPN sytuację w Rosji 
podsumował słowami: „Publikacje, które ukazują się w tej chwili w Rosji, to w znacznej 
mierze publikacje o charakterze rewizjonistycznym. To nie tylko publikacje osławionego 
Jurija Muchina, ale też inne, które niepokoją. Jest ich stanowczo zbyt wiele, usiłują na 
wszelkie możliwe sposoby dezawuować kanon podstawowego stanu wiedzy o Zbrodni 
Katyńskiej. Są to publikacje różnych autorów. Nie można ich lekceważyć. Opinię publiczną 
urabiają nie niskonakładowe prace naukowe, ale prace o charakterze popularnonaukowym 
czy wręcz publicystycznym. I to, że bez żadnych problemów tego typu prace o charakterze 
rewizjonistycznym się ukazują, jest niepokojące. Ci, którzy wiedzą, jaka była prawda, ko-
rzystają z rzetelnych, niskonakładowych prac”10. Oczywiście, można skonstatować, iż po 
katastrofie smoleńskiej, chwilowym ociepleniu się wzajemnych stosunków polsko-rosyj-
skich, przekazaniu Polsce części ze 183 tomów akt dotyczących rosyjskiego śledztwa nr 159 
z lat 1990–2004 i ukazaniu się w 2010 r. w Rosji filmu Andrzeja Wajdy Katyń świadomość 

8 Por. Witold Wasilewski, Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951–1952), [w:] Zbrodnia 
Katyńska. W kręgu, s. 89–108. 

9 Oprócz wspomnianej pracy warto wskazać inne publikacje tego autora, które wywarły istotny 
wpływ na odkłamywanie historii Zbrodni Katyńskiej na Zachodzie: The Katyn Cover up (1972), 
Katyn – Triumph of Evil (1975), Unpitied and Unknown – Katyn (1975). 

10 Nieprzedawnione ludobójstwo. Ze Sławomirem Kalbarczykiem i Witoldem Wasilewskim roz-
mawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 111, 2010, 4, s. 15. 
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Rosjan dotycząca Zbrodni Katyńskiej nieco wzrosła. Jednak dzisiaj, wobec zakłamanej 
polityki historycznej Rosji, której przyświeca – jak na ironię – cel przedstawienia „historii 
bez sprzeczności” i Stalina jako bohatera oraz obrońcy Europy przed nazizmem, nie ma 
już śladu po tych momentach refleksji.

Brak współpracy strony rosyjskiej przy ostatecznym rozwiązaniu „śledztwa katyńskie-
go” prowadzonego w Rosji w latach 1990–2004 spowodował, że rodziny katyńskie złożyły 
formalną skargę do Trybunału Spraw Człowieka w Strasburgu. Tzw. skarga katyńska zosta-
ła zarejestrowana przez Trybunał 9 VI 2009 r. i otrzymała nr 29520/09. Skarga dotyczyła 
głównie złamania przez stronę rosyjską rzetelnego postępowania sądowego i poniżającego 
traktowania rodzin pomordowanych. Nie wnosiła natomiast żądań finansowych11. Niestety, 
21 X 2013 r. Trybunał wydał wyrok oddalający zarzuty strony polskiej. Niewątpliwie ten 
krzywdzący wyrok Europejskiego Trybunału skłania do zastanowienia się nad skuteczno-
ścią prowadzenia dalszego śledztwa w sprawie katyńskiej i sprawiedliwego osądzenia tej 
zbrodni nie tylko przez głównego spadkobiercę Związku Sowieckiego, jakim jest Federacja 
Rosyjska, ale także przez europejską społeczność.

Tom kończy się artkułem dotąd niepublikowanym, dotyczącym kilku ważnych uwag 
o perspektywie dalszych badań nad Zbrodnią Katyńską. Warte refleksji są ostatnie zdania
w książce: „Wśród dokumentów dotyczących Katynia ujawnionych z archiwów rosyjskich, 
w XXI w., w tym po 2010 r., nie ma dokumentów o znaczeniu porównywalnym do tych 
ujawnionych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Z perspektywy 2014 r. należy stwier-
dzić, że nadal czekamy na dokumenty niezbędne do pełnej rekonstrukcji bardzo ważnego 
fragmentu najnowszych dziejów Polski i powszechnych” (s. 279). Słowa Autora udowad-
niają, że wyjaśnianie wszystkich aspektów Zbrodni Katyńskiej jest dalekie od zakończenia. 
Niestety postępy w tej sprawie nie zależą od strony polskiej, ale od ugodowości państwa 
rosyjskiego. Ostatnie dwa artykuły przedstawione w tomie dobitnie pokazują, że historia 
Zbrodni Katyńskiej pełna jest politycznej niesprawiedliwości, fałszerstw i braku poszano-
wania dla ludzkiej godności. Niestety nic nie wskazuje na rychłe zmiany w tej kwestii. 

W publikacji pojawiło się kilka drobnych pomyłek. W artykule Zagadka notatki Sze-
lepina, na pierwszej stronie tekstu, na której przedstawiona została liczba rozstrzelanych 
Polaków, przy obozie ostaszkowskim podana jest liczba 7305. Oczywiście dotyczy ona 
nie jeńców Ostaszkowa, lecz więźniów zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Notatka 
Szelepina, której skan dostępny jest na stronie rosyjskiego archiwum, podaje liczbę 6311 
rozstrzelanych osób z obozu w Ostaszkowie12. W artykule Propaganda kłamstwa kontra 
„Komisja Katyńska” Izby Reprezentantów USA w przyp. 1 odsyłacz kieruje czytelnika do 
artykułu o tym samym tytule, który został zamieszczony w numerze 23 „Zeszytów Ka-
tyńskich”, jednak tekst Wasilewskiego znajduje się na stronach 102–131, a nie, jak podaje 
przypis, 129–141. W niektórych wydaniach tej książki czytelnik znajdzie błędy w druku 
w postaci powtarzających się stron 259–264. Zaznaczyłem, iż błąd ten może dotyczyć 

11 Zob. Ireneusz C. Kamiński, „Skargi katyńskie” przed Europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka w Strasburgu, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu, s. 154–170; idem, Skargi katyńskie przed 
Europejskim Trybunałem Spraw Człowieka, „Zeszyty Katyńskie”, 2006, 21, s. 15–27; idem, Kto i jak 
może występować przed Europejskim Trybunałem Spraw Człowieka w sprawie Zbrodni Katyńskiej, 
ibidem, 2009, 24, s. 129–131. W kontekście poniżającego traktowania rodzin przez stronę rosyj-
ską także zob. Aleksander Gurjanow, Sprawa katyńska w sądach rosyjskich 2007–2009, ibidem, 
s. 100–128. 

12 http://rusarchives.ru/publication/katyn/05.shtml (dostęp: 2010).
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niektórych egzemplarzy, ponieważ znalazł się on w wersji, którą recenzowałem. W innej 
tej pomyłki już nie było. Oczywiście wspomniane potknięcia mają wymiar wyłącznie tech-
niczny i w żadnym, nawet najmniejszym stopniu nie umniejszają merytorycznej wartości 
publikacji. 

Rekapitulując, brakuje prac, które łączyłyby najważniejsze artykuły wybitnych bada-
czy zajmujących się Zbrodnią Katyńską. Dlatego też książka tak zasłużonego i cenionego 
historyka, jakim jest W. Wasilewski, stanowi pewną nowość, ale zarazem jest istotnym 
podsumowaniem dotychczasowego naukowego dorobku Autora. Dorobku, który jeśli 
chodzi o Zbrodnię Katyńską, jest naprawdę imponujący (s. 280–284). Warto zaznaczyć, że 
artykuły naukowe oparte na bogatej i różnorodnej bazie źródłowej na stałe (w momencie ich 
opublikowania) weszły do kanonu obowiązkowych lektur o Zbrodni Katyńskiej. Obecnie 
trudno poważnie zajmować się Zbrodnią Katyńską, nie sięgając do prac takich polskich 
historyków, jak m.in. Wojciech Materski, S. Kalbarczyk czy właśnie W. Wasilewski. 

Mimo że przed lekturą recenzowanej pracy większość z zamieszczonych w niej tekstów 
była mi znana, dopiero całościowe ujęcie, w kolejności zaproponowanej przez Autora, 
daje naprawdę w miarę kompleksowy obraz Zbrodni Katyńskiej. Dlatego też, odwołując 
się do celów zawartych we wstępie, należy stwierdzić, że Autorowi bez wątpienia udało 
się wprowadzić czytelnika w szerokie tło różnych aspektów Zbrodni Katyńskiej. W mojej 
ocenie książka ta nie tylko jest „małą cegiełką w rosnącym, pomimo trudności, murze rze-
telnej wiedzy o Katyniu”, lecz powinna być także podstawowym kompendium wiedzy dla 
osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o sowieckim mordzie oraz dla zawodowych 
historyków. Otrzymujemy zatem publikację ważną, która zajmie poczytne miejsce w im-
ponującej bibliografii Zbrodni Katyńskiej. Apelowałbym, odwołując się do drugiej części
zdania dotyczącego celu pracy, aby książka została wydana w języku obcym, zwłaszcza 
rosyjskim. Wydaje się to zasadnym wnioskiem, biorąc pod uwagę obawy Autora dotyczące 
wzrastającej roli relatywizmu w badaniach historycznych w Rosji. 

Krzysztof Łagojda 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Deportacje z Górnego Śląska do Związku 
Sowieckiego w 1945 roku. Katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji i Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, wstęp Adam Dziurok, słowo 
wstępne Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa, Katowice: Wyd. IPN–KŚZpNP, Oddział 
w Katowicach, Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 
w Radzionkowie, 2015, ss. 142.

Eksplorując rynek publikacji historycznych, nie po raz pierwszy zauważyłem, iż kata-
logi wystaw (okolicznościowych i stałych) coraz częściej pełnią funkcję nie tylko infor-
matora o materii ekspozycji, ale – w istocie – odgrywają także rolę samodzielnych książek 
pełnych informacji, ilustracji i osądów. Taką też funkcję w mych oczach spełnia recen-
zowana książka (katalog). Napisana przez doświadczonych badaczy, o sporym dorobku 
naukowym, pracowników Referatu Naukowego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
katowickiego oddziału IPN. Wspierał ich szef tegoż Referatu, prof. Adam Dziurok. Wy-
stawa i poświęcony jej katalog merytorycznie mieszczą się w sformułowaniu „Tragedia 
Górnośląska”. Zdaję sobie sprawę, iż wśród wielu potencjalnych odbiorców tej recenzji 
te dwa kojarzące się strasznie słowa mogą budzić kontrowersje. Jakże często w naszym 
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„czysto polskim” mniemaniu, w naszym zanurzeniu się od zawsze i na zawsze w traumie 
II wojny światowej, trudno nam bezkrytycznie przyjąć zjawisko, o którym nie zawsze 
dużo wiemy i które wielu z nas może kojarzyć się z jakąś historią wyimaginowaną, a na 
dodatek związaną z górnośląskim separatyzmem. Patrząc na ten problem z drugiej strony, 
miejscowej, rodzimej górnośląskiej, także i oni często dziwią się, że „my” nie rozumiemy 
i nie dowierzamy „ich” autentycznej tragedii spowodowanej – i to już od 1 IX 1939 r. – nie 
przez nich, nie z ich winy.

Druga wojna światowa na polskim i niemieckim Górnym Śląsku zainicjowała wiele 
dramatów miejscowej ludności. Bez względu na jej pochodzenie etniczne i bez względu na 
jej subiektywne poczucie przynależności narodowej. Apogeum dramatu nastąpiło z począt-
kiem 1945 r., gdy zwycięska Armia Czerwona zajmowała – nacierając od wschodu – tereny 
górnośląskie. To wówczas doszło do wielu zbrodni wojennych dokonanych przez żołnie-
rzy sowieckich, zdemoralizowanych, rozgrzanych walką i chęcią odwetu za okrucieństwa 
niemieckiej okupacji na wschodzie. Bezwzględnie egzekwowane „prawo zwycięzców” 
skutkowało wieloma zbrodniami wojennymi popełnionymi na ludności śląskiej. W intencji 
wyszukiwania i eliminowania z miejscowej społeczności zwolenników nazizmu utworzo-
no na zdobytych terenach wiele obozów. Niedługo potem takowe założyła i prowadziła 
polska komunistyczna policja polityczna uosabiana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego. Te zbrodnicze instytucje mają już swoją literaturę naukową.

Wśród wydarzeń szczególnie dotkliwych dla miejscowych społeczności znalazło się 
pozbawienie co najmniej 30 tys. Górnoślązaków wolności i wywiezienie ich do pracy przy-
musowej w głąb ZSRS („docelowo liczba ta może sięgnąć nawet 45 tys.” – s. 41). Wielu 
nigdy stamtąd nie wróciło...

Układ katalogu jest logiczny, przejrzysty. Pierwszy rozdział ma znamienny tytuł – 1945: 
pod czerwoną gwiazdą. Jest on opisem przede wszystkim tragicznych dla miejscowej lud-
ności okoliczności zdobycia i okupowania terenów górnośląskich przez Armię Czerwoną. 
Usunięto władze nazistowskich, zbrodniczych Niemiec. Zastąpiły ją masowe mordy na 
ludności cywilnej (tutaj wymienione z podaniem nazw miejscowości i szacunkową liczbą 
ofiar), powszechne – bo inaczej nie można napisać – gwałty na kobietach (jesienią 1945 r.
ponad 80% kobiet w powiecie bytomskim było zarażonych chorobami wenerycznymi), ra-
bunki i systematyczne demontaże. Z tymi problemami musiały się borykać polskie władze 
administracyjne. Wszak w 1945 r. po raz pierwszy od kilkuset lat cały niemal Śląsk znalazł 
się w granicach państwa polskiego. 

Kolejny – niewielki – rozdział nosi tytuł Decydenci. Moim zdaniem niezbyt trafnie, 
gdyż jego treść wypełniają opisy losów ludności niemieckiej w ZSRS od 1941 r. i nie-
mieckich mieszkańców państw Europy Środkowo-Wschodniej zajętych przez wojska 
sowieckie w latach 1944–1945. Niemniej merytorycznie kwestie te ustawiają się w ciągu 
logicznym rozważań. 

Internierung to tytuł kolejnej części książki. Pod – z pozoru – neutralnym słowem 
„internowanie” kryje się morze ludzkich dramatów. Świadczy o tym już dobór odautorski 
kolejnych fragmentów publikacji: Oczyszczanie tyłów czy Pobór niewolników. Clou pu-
blikacji (i wystawy) stanowi rozdział pt. Koncentracja i wywózka. W ramach jałtańskich 
porozumień legalne stało się „pobieranie” siły roboczej z zajmowanych/wyzwalanych tere-
nów do prac w głębi metropolii. Zatem, w myśl prawa alianckiego, sowieckie łapanki i ich 
długoletnie (albo i ostateczne...) konsekwencje były absolutnie legalne. Wielkie masy kobiet 
i mężczyzn, którym nikt nawet nie próbował udowadniać ich prawdziwych czy urojonych 
poglądów nazistowskich, były wywożone na wschód. Pozostawały wielodzietne rodziny, 
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już i tak jakże często pozbawione żywicieli walczących (ginących, branych do niewoli) 
w Wehrmachcie i Waffen SS przeciw aliantom. Wywożono młodzież obojga płci. Jednym 
ze skutków tego wymuszonego exodusu była prostytucja uprawia przez nieletnie śląskie 
dziewczęta dla utrzymywania rodzin: matek i licznego ich potomstwa (jeden z dalszych 
rozdziałów, poruszający kwestie rozłąki, został zatytułowany Za drutem kolczastym). Takie 
okoliczności – oprócz natychmiastowych, doraźnych skutków materialnych, społecznych, 
rodzinnych – powodowały trwałą dezintegrację miejscowych, śląskich społeczności. Nie 
bez znaczenia – co w książce zostało podkreślone – były znaczne straty w przemyśle gór-
nośląskim, pozbawionym kilkudziesięciu tysięcy pracowników.

Kolejne części katalogu poświęcone zostały funkcjonowaniu obozów pracy, w których 
znaleźli się Górnoślązacy (Obozy archipelagu GUPWI i Pod znakiem pracy przymuso-
wej). 

Na powrót tych ludzi czekały rodziny (rozdziały: Gdzie oni są? Starania o powrót, Ci 
co zostali i ci co powrócili). Starały się o to także polskie władze komunistyczne. Nie tylko 
z powodów ściśle pragmatycznych (braki w załogach zakładów przemysłowych), ale także 
propagandowych, dla poprawienia wizerunku nowych władz u swych nowo pozyskanych 
(„odzyskanych”) obywateli. Nie można też odrzucić – co najtrudniejsze dla współczesnego 
czytelnika – czysto ludzkich, humanitarnych intencji ówczesnych „czynowników”. Wszak 
nie należy traktować wszystkich ówczesnych zwolenników radykalnej, prosowieckiej le-
wicy jak bandy oszalałych doktrynerów, pozbawionych sumienia.

Część powróciła, nierzadko ku zaskoczeniu rodzin, które przez lata nie miały żadnych 
informacji o losie swych bliskich. Jednocześnie od początku trwało formalne „zapomina-
nie”. Nie pisano o tej tragedii, nie roztrząsano jej, nie oceniano (rozdział Zorganizowane 
zapominanie). Jako student historii w latach 70. XX w. ze zdumieniem – zupełnie przy-
padkiem – w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego natknąłem się na spis 
górników wywiezionych do ZSRS. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ta odgórnie 
planowana i realizowana społeczna niewiedza zaczęła się stopniowo kruszyć po przełomie 
demokratyzacyjnym 1989 r. (rozdział Pamięć odzyskana). Centrum w Radzionkowie i znaj-
dująca się tam stała ekspozycja są dostatecznym dowodem, iż sprawa na Śląsku Górnym 
nie została zapomniana.

Prezentowane wydawnictwo zaopatrzone jest w liczne, nieraz bardzo przejmujące 
ilustracje, stanowiące wybór z wystawy w Radzionkowie. Pozwolę sobie tutaj przywołać 
zdjęcie z pozoru neutralne, opatrzone podpisem „Panorama Workuty” (s. 77). Z tego zimo-
wego, kolejowo-dymowego krajobrazu aż boleśnie przebija groza, beznadzieja, „nieludz-
kość” tamtej ziemi. W książce jest też przerażająca fotografia (i w obrazie, i w podpisie):
„Alojzy Pająk (Pajonk) na łożu śmierci – zmarł 10 dni po powrocie z łagru na Białorusi, 
gdzie zajmował się wydobywaniem torfu” (s. 105).

*
We wstępie do książki-katalogu A. Dziurok napisał: „Deportowani mieszkańcy Gór-

nego Śląska to grupa, o los której przez lata nikt się nie upominał. Pamięć o krzywdzie 
wyrządzonej tysiącom niewinnych ludzi [...] trwała przez lata w rodzinach górnośląskich 
jako część pamięci nieoficjalnej, niechcianej i niewygodnej. Pora już na trwałe wpisać te
doświadczenia [...] na karty historii regionu i Polski” (s. 10).

Grzegorz Strauchold 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
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„Zaranie Śląskie”. Seria Druga, 1, 2015, nr 1, Katowice: Wydawnictwo Naukowe 
„Śląsk”, 2015, ss. 103, nlb. 3.

„Zaranie Śląskie” to czasopismo, które w dziejach Górnego Śląska odegrało rolę wy-
jątkową. Początki jego historii sięgają jesieni 1907 r., kiedy ukazał się pierwszy numer 
pisma. Z przerwami ukazywało się ono do 2006 r.1, by teraz, po prawie dziesięcioleciu 
przerwy, znów powrócić na rynek wydawniczy. Najpierw było związane z Polskim Towa-
rzystwem Ludoznawczym w Cieszynie, później Instytutem Śląskim w Katowicach, Ślą-
skim Instytutem Naukowym, Societate Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytutem 
Górnośląskim, wreszcie Uniwersytetem Śląskim. Dzisiaj „Zaranie Śląskie” wznawia swoją 
działalność jako półrocznik pod szyldem Instytutu Badań Regionalnych funkcjonującego 
w ramach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W kierownictwie czasopisma znajdują się 
uznane autorytety badań śląskoznawczych. Na czele Rady Redakcyjnej stanął prof. Jan 
Malicki, a Komitetem Redakcyjnym kieruje jako redaktor naczelny prof. Ryszard Kacz-
marek.

Artykułową część numeru otwiera interesująca refleksja metodologiczna pt. Górny 
Śląsk na skrzyżowaniu polskiej, niemieckiej i czeskiej tradycji historycznej pióra R. Kacz-
marka. Autor podjął ważną próbę znalezienia nowej metody prezentowania przeszłości 
Górnego Śląska jako regionu, którego losy splecione są z historią Polski, Niemiec i Czech. 
Nowe możliwości dostrzega on w tzw. historii skrzyżowanej (histoire croisée), która ma 
dzięki odmiennym punktom widzenia zapewniać dynamiczne spojrzenie na poszczególne 
problemy dziejów Górnego Śląska. R. Kaczmarek wyszedł od definiowanych w ostatnim
czasie kluczowych problemów pamięci historycznej, zwanych w Polsce węzłami pamię-
ci, a w historiografii niektórych krajów zachodnich – miejscami (niem. Erinnerungsorte, 
franc. lieux de mémoire) bądź przestrzenią pamięci (ang. memory space). W przypadku 
polskiej pamięci historycznej jako śląskie węzły zostały wskazane w ślad za świeżą publi-
kacją pt. Węzły pamięci niepodległej Polski, w której zresztą definiował je sam R. Kaczma-
rek2: Śląsk, powstania śląskie, Sejm Śląski i Zaolzie. Wśród niemieckich miejsc pamięci, 
zawartych w pomnikowym wydawnictwie im poświęconym3, ze Śląskiem związane są 
tylko Versailles (Wersal), Auschwitz i Flucht und Vertreibung (Ucieczka i wypędzenie). 
Z pewnymi kłopotami, na podstawie historiografii czechosłowackiej i czeskiej, wskazał
R. Kaczmarek właściwie tylko problem Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza sprawy narodo-
wościowe, jako rozpoznawalne w obecnej Republice Czeskiej aspekty przeszłości Śląska. 
Wszystkie te zjawiska zostały przeanalizowane z wykorzystaniem założeń historii skrzyżo-
wanej. Konkluzje tych analiz – epizodyczność postrzegania problematyki górnośląskiej, jej 
oparcie na stereotypach ukształtowanych na przełomie XIX i XX w. – wskazują, że przed 
współczesną historiografią, która chciałaby wprowadzić na swe karty wątki z przeszłości

1 Wydawcy „Zarania Śląskiego” wskazują, że ukazywało się ono do 2000 r. (s. 5), tymczasem 
przerwa w wydawaniu kwartalnika trwała już od 1992 r. W 1996 r. ukazał się jeden zeszyt rocznika 
56, w 2000 nr 1/2 rocznika 62 (!), w 2001 nr 3/4 rocznika 58 (!) i tak dalej do roku 2006, w którym 
ukazał się nr 11 rocznika 63. Numery wydawane od 2000 r. zostały oznaczone jako „Seria Nowa”, 
por. katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej (on-line).

2 Ryszard Kaczmarek, Śląsk, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Zdzisław Najder, 
Kraków 2014, s. 767–770. W publikacji tej pojawia się również hasło „Środa Śląska” (s. 773– 
775).

3 Deutsche Erinnerungsorte. Gesamtausgabe, hrsg. von Étienne François, Hagen Schulze, 
Bd. 1–3, München 2008.
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Górnego Śląska, stoją wielkie wyzwania. Według R. Kaczmarka „dobrą metodą byłoby od-
najdywanie i popularyzowanie nowych węzłów (skrzyżowań) historii, wykraczających poza 
stereotypowe i wybiórczo traktowane pojęcia ukształtowane w XIX i XX wieku” (s. 24).

Na marginesie warto odnotować, że tak jak na potrzeby wspomnianej publikacji o pol-
skich węzłach pamięci, ograniczonej tylko do czasów „niepodległej Polski” (w zasadzie 
II Rzeczypospolitej), przytoczone cztery węzły wydają się reprezentatywne4, tak trudno 
uznać, by zachowały one swoją reprezentatywność przy spojrzeniu generalnym, uwzględ-
niającym całość dziejów Śląska, z którego Górny Śląsk wyodrębnia się dopiero w ciągu 
XV w. Wiele ciekawych obserwacji przyniosły zakończone niedawno badania na temat 
czynników integrujących i dezintegrujących Śląsk w ramach programu Cuius regio – ich 
wyniki były systematycznie publikowane na łamach „Sobótki”, począwszy od 2012 r.5 
Włączenie ich do „nowej narracji” na temat historii Śląska, a w jego ramach Górnego Ślą-
ska, mogłoby nadać tej narracji nowy jakościowo kształt.

Kolejny artykuł poświęcony został dziejom „Zarania Śląskiego” do 1939 r. (Między 
Cieszynem a Katowicami. Dzieje „Zarania Śląskiego” w latach 1907–1939). To solidne 
źródłowe opracowanie Marty Kasprowskiej-Jarczyk ukazuje zmiany w instytucjonalnym 
i geograficznym usytuowaniu kwartalnika (od Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie
po Instytut Śląski w Katowicach – od 1935 r.), grono jego redaktorów (Ernest Farnik, Gu-
staw Morcinek, Roman Lutman, Franciszek Popiołek) i ważniejszych współpracowników 
(m.in. Ludwik Brożek, Paweł Bocek, Alfred Jesionowski, Zdzisław Hierowski, Wincenty 
Ogrodziński) oraz kształtowanie szaty graficznej (w tym zakresie współpracowali z pismem
m.in. Jan Kuglin, Paweł Steller, Stanisław Ligoń, Jan Wałach). Na tym tle zostały ukazane 
przemiany charakteru kwartalnika – od pisma literackiego do popularnonaukowego pisma 
regionalnego (o charakterze historycznym, historycznoliterackim, etnograficznym i folklo-
rystycznym). Należy jednak zauważyć, że cezury podane w tytule artykułu mogą być my-
lące, z 32 bowiem lat historii „Zarania Śląskiego” w okresie przedwojennym połowa – 16 
lat między 1913 a 1929 r. – to przerwa spowodowana problemami finansowymi, I wojną
światową, wreszcie późnym odrodzeniem się życia literackiego na Górnym Śląsku.

W dalszych trzech artykułach zostały ukazane dzieje trzech instytucji, które parały 
się wydawaniem „Zarania Śląskiego”: Instytutu Śląskiego w Katowicach (Anna Kubica, 
Historia Instytutu Śląskiego w Katowicach 1934–1949), Śląskiego Instytutu Naukowe-
go w Katowicach (Maciej Fic, 35 lat badań humanistycznych na Górnym Śląsku. Śląski 
Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957–1992)) oraz Instytutu 
Badań Regionalnych (R. Kaczmarek, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. 
Krótka historia i plany na przyszłość). Dzieje tych instytucji to w gruncie rzeczy pokaźne 
rozdziały w historii nauki polskiej na Górnym Śląsku (po części też na Dolnym, gdzie miał 
swoje oddziały Instytut Śląski), w pierwszym przypadku przerwane reorganizacjami pod-
jętymi przez władze komunistyczne wskutek „nieprzystawalności do totalitarnego i scen-
tralizowanego ustroju państwowego” (s. 48), a w drugim – likwidacją „zbędnego balastu 
po PRL” (s. 61), nieliczącą się przy tym z istotnymi dokonaniami. Powstanie w 2012 r. 
Instytutu Badań Regionalnych, nowej placówki nawiązującej do pozytywnych tradycji 
obu poprzedników, która miałaby się zająć „po kilkunastu latach przerwy prowadzeniem 

4 Tutaj pojawia się również hasło „Środa Śląska”, zob. Węzły pamięci, s. 773–775.
5 Ich podsumowanie zob. Przemysław Wiszewski, Dynamika zmian spójności Śląska. Krajo-

braz po badaniach w ramach projektu Cuius regio, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 70, 
2015, 3, s. 119–132.
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i koordynowaniem badań śląskoznawczych”, było odpowiedzią na „powszechne żądanie 
lokalnego środowiska naukowego” (s. 71). Prace Instytutu, kierowane przez prof. R. Kacz-
marka, koncentrują się na badaniach historycznych dotyczących województwa śląskiego, 
a do głównych przedsięwzięć należy podjęcie opracowania Encyklopedii Województwa 
Śląskiego i Podręcznika edukacji regionalnej, a ostatnio wznowienie wydawania czasopi-
sma regionalnego – omawianego tutaj „Zarania Śląskiego”.

Pierwszy jego numer dopełnia wspomnienie o prof. Józefie Szymańskim (zm. 2011),
który w latach 1971–1976 był najpierw docentem, a następnie profesorem na Uniwersyte-
cie Śląskim, kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Znajduje się tu 
jeszcze zestawienie bibliograficzne pt. Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze, w opracowaniu 
Agnieszki Magiery i Anity Tomanek. Z jednej strony to bardzo użyteczna pomoc dla bada-
czy poszukujących informacji o publikacjach dotyczących regionu, z drugiej strony jednak 
można się zastanawiać, na ile bibliografia ta będzie rzeczywiście pomocna, jeśli w 2015 r.
wydawane jest zestawienie piśmiennictwa za rok 2012. Można by zatem postulować, by 
w przyszłości informacja o Piśmiennictwie o Śląsku była jak najaktualniejsza. Warto by 
też dopasować tę bibliografię do deklarowanego górnośląskiego profilu pisma, w obecnym
kształcie bowiem obejmuje ona także Dolny Śląsk (przy czym nie można uznać, by pod 
tym względem był to wybór reprezentatywny).

Na zakończenie kilka uwag na temat strony edytorsko-redakcyjnej „Zarania”. Pierwszy 
zeszyt pozostawia pod tym względem sporo do życzenia, np. zapowiadanych w Słowie od 
Redakcji stałych działów czasopisma w omawianym tu numerze nie wyróżniono – miały 
to być „artykuły, recenzje i materiały źródłowe” (s. 7). W ogóle brakuje recenzji i materia-
łów źródłowych. Odnotować również należy błędy edytorskie, językowe i korektorskie6, 
których wyeliminowanie nie powinno być jednak problemem.

J. Malicki w przedmowie do pierwszego zeszytu wznawianego „Zarania Śląskiego” wy-
raził życzenie, „by ten najważniejszy dla nauk humanistycznych i społecznych na Górnym 
Śląsku tytuł powrócił do świadomości badaczy i pasjonatów przeszłości i współczesności”. 
Tego oraz długiego i niezakłócanego trwania w imieniu redakcji „Sobótki” życzę.

Wojciech Mrozowicz 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

6 By nie być gołosłownym, wskażę kilka przykładów: trzy strony wakatowe po s. 5, błędy 
ortograficzne (s. 11 – nie jednoznacznych!), interpunkcyjne (np. s. 11, 12, 22), korektorskie (np. 
s. 21 „nieznana kraj”, s. 23 „nalizowanych! trzech”); z innych błędów – w średniowieczu nie było 
Cesarstwa Niemieckiego (s. 9), zmieniona płeć francuskiej historyk Bénédicte Zimmermann (s. 10), 
nazwisko (Pierre) Nora zdeformowane do postaci Noras (s. 17), 1928 zamiast 1938 (s. 44, ten błąd 
zupełnie wypacza intencje Autorki), przekręcenie nazwy Societas Scientiis Favendis Silesiae Supe-
rioris (s. 71 – pominięty element Societas).




