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ta jest dobrze znana czytelnikowi polskiemu dzięki powieści Zofii K o s s a k - S z c z u c k i e j - „Krzyżowcy". Autor odtwarza 
z wielorakich źródeł okoliczności związane z odkopaniem Włóczni Pańskiej w katedrze św. Piotra w Antiochii w dniu 
14 VI 1098 r. W. Giese stara się odpowiedzieć kolejno na trzy pytania: 1) jaki skutek miało odnalezienie Włóczni? 2) 
czy odnalezienie Włóczni było przez współczesnych uznane za fałszerstwo? 3) kto i z jakich pobudek dokonał tego 
fałszerstwa? Zarówno współczesne zapisy kronikarskie, jak i relacje z ówczesnych listów nie pozostawiają wątpliwości, iż 
odnalezienie Włóczni nastąpiło w momencie największego załamania się morale krzyżowców. Włócznia, jak pisze W. 
Giese, przemieniła smutek i lęk krzyżowców w odwagę i wolę zwycięstwa, co przyczyniło się znacznie do klęski Kerbogi. 
Później powątpiewano jednak w autentyczność Włóczni. Przede wszystkim wątpliwości budziło to, iż Chrystus oraz św. 
Andrzej mieli ukazywać się i rozmawiać z człowiekiem tak niskiej kondycji społecznej jak Prowansalczyk Piotr Bartłomiej. 
Wysuwano przeciwko Włóczni także argumenty natury logicznej. Na przykład Boemund z Tarentu powątpiewał 
w prawdziwość Włóczni, gdyż odnaleziono ją, po pierwsze, obok ołtarza, a po drugie, żaden historyk nie podał, aby 
Piłat (!) a wraz z nim żołnierz, który przebił bok Chrystusa, przeniósł się do Antiochii. W. Giese wykazuje, iż Piotr 
Bartłomiej „odnajdując" Włócznię nie kierował się pobudkami politycznymi, lecz religijnymi. Zamierzony cel pobudzenia 
do walki został osiągnięty. Autor chyba zbyt mało uwagi poświęcił samemu Piotrowi Bartłomiejowi. Wprawdzie starał 
się ukazać powiązania Piotra z Rajmundem z Tuluzy, a także charakteryzuje wiedzę religijną Prowansalczyka, to jednak 
analiza ta wydaje się bardzo pobieżna. Przede wszystkim należałoby wyjaśnić, dlaczego Piotr, chociaż chyba dokonał 
fałszerstwa, poddał się'z własnej woli sądowi bożemu (próbie ognia), co pośrednio lub bezpośrednio przyczyniło się do 
jego śmierci. 

Podsumowując „Fälschungen im Mittelalter" można tylko wyrazić uznanie dla organizatorów, a szczególnie dla Horsta 
Fuhrmanna, który wraz ze swoimi współpracownikami w MGH nie zawahał się przed przygotowaniem do druku dzieła 
zbiorowego, znacznie przerastającego treści referatów wygłoszonych na kongresie. „Fälschungen im Mittelalter" stanowią 
wydarzenie we współczesnej mediewistyce i cieszyć się tylko można, że wśród licznych badaczy, którzy wypowiedzieli się na ten 
temat, nie zabrakło polskich uczonych. 

Tomasz Jasiński 

Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu 
na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, ss. 484, indeks. 

Poważne utrudnienie badań nad naszą najnowszą historią stwarza minimalna liczba informatorów-wydawnictw typu „kto 
jest kto", „kto jest gdzie", ksiąg adresowych i innych podobnych zestawień, od lat rozpowszechnionych w państwach, gdzie 
dostęp do władzy był otwarty dla obywateli, gdzie panowały reguły rynkowe. Scheda paranoidalnej podejrzliwości lat 
stalinizmu, gdy w książce telefonicznej, jeśli ją drukowano, utajniano adresy ministerstw, podając tylko numer centrali, odeszła 
w przeszłość, a wydawnictw informacyjnych ukazuje się coraz więcej. 

Publikacja pracownika Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Mołdawy „Ludzie 
władzy", zasługuje na omówienie w czasopiśmie historycznym, gdyż w odróżnieniu od innych, jak „Kto jest kim 
w Polsce" Interpresu, opracowana została z myślą o pomocy badaczom ostatniego półwiecza. Owa licząca blisko 40 
arkuszy pozycja zawiera nazwiska około 2,5 tysiąca osób, które zajmowały najwyższe stanowiska państwowe w „Powo-
jennej Polsce". Zestawienie podzielono na cztery części. Ponieważ nie są one względem siebie adekwatne, właściwiej 
byłoby wyróżnić wstęp, dwie części merytoryczne i aneks. Ten ostatni zawiera około 500 zwięzłych not biograficznych 
postaci wybranych ze wspomnianych 2,5 tysiąca. Część pierwsza: wstępna, to z kolei zwięzły zarys konstytucyjnego 
umocowania naczelnych władz państwa, ich struktury i zasad działania. Zapewne został on przygotowany z myślą 
0 czytelniku obcym, ponieważ wiele sądów brzmi nader banalnie. Stwierdzenie owe, jak i drobne potknięcia - przy-
kładowo, że wybrane na II Zjeździe PZPR Biuro Polityczne istniało do 21 X 1956 - nie mogą wpływać na generalną 
ocenę pracy. 

O wartości pracy decydują części druga i trzecia. Część druga to personalny skład naczelnych władz państwa; .trzecia to 
władze partii politycznych tudzież wybranych organizacji społecznych. W obydwu przypadkach Mołdawę interesuje szczebel 
centralny (krajowy, państwowy). Przez pojęcie władz Autor konsekwentnie pojmuje organy wykonawcze (egzekutywę, 
prezydium) lub tylko przewodniczących danych instytucji lub organizacji. Przykładowo: pod określeniem „Sejm PRL 
- kadencji" znajdujemy nazwiska osób tworzących prezydium Sejmu, nazwiska przewodniczących stałych komisji oraz klubów 
1 kół poselskich. Pod określeniem „władze PZPR" - skład Biura Politycznego KC, sekretariatu KC - w obydwu przypadkach 
bez określenia zakresu ich sfer działania - oraz nazwiska szefów komisji rewizyjnej i kontroli partyjnej. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie, czy rezygnacja z opublikowania pełnych list posłów czy członków KC była uzasadniona. Pod tym względem 
zestawienie „Ludzie władzy" prezentuje się gorzej od „Vademecum do badań nad historią XIX i XX w." Ireneusza 
I h n a t o w i c z a wydanego 20 lat wcześniej przez tenże PWN, który przy skromniejszej objętości pracy znalazł miejsce na 
opublikowanie składów personalnych Sejmu i Senatu II RP. 

Najlepszy efekt swych żmudnych wysiłków uzyskał Mołdawa, przedstawiając pełne zestawienia składów Rady Państwa 
oraz Rady Ministrów, sięgające - co wymaga odnotowania - aż do szczebla wiceministra. Ta właśnie część poświęcona 
władzom państwowym jest najbardziej szczegółowa. Autor uwzględnił obsadę ponad setki ministerstw (poszczególne resorty 
występowały oczywiście w różnym czasie) i doliczył się podobnej listy innych instytucji centralnych. 
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Trzecia część pracy, to prezentacja władz partii politycznych i wybranych organizacji społecznych. To ostatnie pojęcie ma 
nader szeroki zakres obejmując organizacje młodzieżowe, centrale związkowe, organizacje spółdzielcze, kombatanckie etc., 
a także takie atrapy polityczne, jak Front Jedności Narodu czy Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego. Przedstawiając 
władze organizacji społecznych Mołdawa ograniczył się z reguły do podania nazwisk przewodniczących i czasu kadencji 

Pamiętając o należnym Autorowi zestawienia szacunku za włożony wysiłek benedyktyńskiej cierpliwości w zestawieniu list 
nazwisk, trud korekty, recenzent ma obowiązek dokonania krytycznej oceny. Pierwsza uwaga dotyczy kontrowersyjnego 
terminu „Powojenna Polska". Osobiście optowałbym za określeniem PRL, które cechuje wyraźna zwartość, chociaż dla 
purysty może powstałby problem, czy okres do 1952 r. można objąć tą nazwą. Wprowadzając z jednej strony enigmatyczne 
pojęcie „Powojenna Polska", z drugiej Mołdawa nader konsekwentnie nie interesuje się władzami Polski na obczyźnie, 
władzami partii i organizacji nielegalnych lub zdelegalizowanych w latach 1944-1945. Zamiar aktualizacji opracowania przez 
wprowadzenie ekipy Tadeusza M a z o w i e c k i e g o , jak i polityków obozu Solidarności, zwartość zestawienia raczej osłabia niż 
wzmacnia. Przykładowo z hasła „komitety obywatelskie" (s. 313) nie dowiadujemy się wiele więcej niż to, że trzykrotnie się 
przekształcały. Najciekawszy dla czytelnika, pełny skład Komitetu pozostaje nieznany. 

Przed Autorem każdego zestawienia, zawsze z uwagi na objętość opracowania, staje pytanie, co uwzględnić, z czego 
zrezygnować. Wertując książkę Mołdawy zastanawiałem się, w jakim stopniu sieć zarzucona na „ludzi władzy" lat 1944-1991 
zdołała ich wszystkich uchwycić. Mołdawa skupił swe zainteresowanie na centralnej administracji państwowej i tę odwzorował 
w miarę ściśle. Konstatacja ta kontrastuje z dość banalnym stwierdzeniem, że w PRL rzeczywista władza (abstrahując od 
dyskusji nad problemem suwerenności) znajdowała się w gestii partii komunistycznej, a w okresie stanu wojennego wojska. 
Informacje dotyczące PZPR wypadały w recenzowanym zestawieniu raczej blado. Wspomniałem o braku oznaczenia sfer 
kompetencji członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC (co notabene zawsze pilnie śledziła sowietologia). Mankamentem 
wydaje się brak obsady stanowisk kierowników wydziałów w KC, których rola w państwie często była daleko większa niż 
wewnątrzpartyjna. Z ludzi mających znaczny zakres rzeczywistej władzy nie zmieścili się w opracowaniu pierwsi sekretarze 
wojewódzcy PZPR, chociaż ich absencję usprawiedliwia koncepcja ograniczenia spisu stanowisk do szczebla centralnego. Jeżeli 
ktoś zechce badać kariery polityczne osób wchodzących do elit władzy, zapewne rozczaruje się ograniczeniem informacji 
o organizacjach młodzieżowych (ZMP, ZMS, ZSP, ZMW) do nazwisk ich przewodniczących. Zestawienie Mołdawy nie 
obejmuje też ani wojska (z wyjątkiem składu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), ani Kościoła. 

Powyższe uwagi można by mnożyć, jak również dyskutować nad ich zasadnością. Formułując je, nie chciałbym jednak 
dezawuować trudu Autora, a tylko wskazać na ograniczenia, jakie dla studiów prosopograficznych, które na podstawie 
omawianego opracowania można i warto podjąć, mogą się w ich toku pojawić. Badania takie podejmuje poniekąd sam 
Mołdawa, publikując w formie tabel rozmaite zestawienia. Powielają one wcześniej opublikowane dane. Dowiadujemy się 
z nich, że najdłużej, bo 45 lat piastował mandat poselski Józef Ozga-Michalski (s. 168), że Piotr Jaroszewicz zasiadał w Radzie 
Ministrów 10 684 dni, zaś E. Stawiski był ministrem przemysłu lekkiego przez 19 lat i 9 dni czyli razem 6949 dni (s. 218 - 219). 
Czy akurat te zestawienia są najwłaściwsze, można się spierać, ale na pewno ważne pozostaje, że trud Mołdawy pozwala innym 
badaczom na konstruowanie takowych zestawień - szkiców do zbiorowego portretu rządzących Polską grup. 

Poważnym mankamentem opracowania Mołdawy, jeśli pretenduje ono do miana naukowego, jest niestety brak odsyłaczy 
do źródeł, jak i innych informatorów. Wyjątkiem jest odwoływanie się do Monitora Polskiego lub Dziennika Ustaw przy 
prezentacji składów władz państwowych. Rozumiem, że do celów reklamowanych na okładce wydrukowano zdanie Jest to 
jedyne tego rodzaju opracowanie w naszym kraju ". Czytelnik, który pamięta, że w 1979 r. Tadeusz Mołdawa opublikował jako 
rezultat swych badań zestawienie „Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979. Skład osobowy i podstawy prawne 
funkcjonowania według stanu na dzień 30 IX 1979", chciałby wiedzieć, co Autor sądzi o nim po latach, bo dla recenzenta 
„Ludzie władzy" wydają się wznowieniem rozszerzonym i uzupełnionym. 

Istnieje nadto szereg informatorów, czasem doskonałych, jak cyklicznie publikowany od ćwierć wieku „Informator Nauki 
Polskiej", chociaż ograniczony do wąskiej dziedziny, czasem starszych, jak pochodzący z 1977 r. informator Józefa 
J a k u b o w s k i e g o „Członkowie władz naczelnych PPR, PPS, PZPR" i słowników biograficznych typu „Kto jest kim 
w Polsce", do których warto by czytelnika odesłać, zwłaszcza jeżeli, jak już zaznaczono, własne zestawienie zawiera nader 
skomprymowane informacje. Tym niemniej swym opracowaniem Tadeusz Mołdawa stworzył pożyteczny instrument 
pozwalający na orientowanie się w rozmiarach personalnych zmian i przebiegu karier politycznych lat 1944-1989. 

Andrzej Skrzypek 

Der Reisebericht Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Herausgegeben von 
Peter J. Brenner, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1989, s. 567+nlb. (Suhrkamp Taschenbuch 
Materialien). 

Jest to praca zbiorowa, której autorzy postanowili zapełnić dotkliwą lukę badawczą, jaką jest niedorozwój refleksji 
teoretycznej na temat relacji z podróży, choćby w odniesieniu do obszaru kultury niemieckiej. Zbiór rozpoczynają dwie 
rozprawki o charakterze metodologicznym: Petera J. B r e n n e r a , Die Erfahrung der Fremde. Zur Entwicklung einer 
Wahrnehmungsform in der Geschichte des Reiseberichts (s. 14-49), w której Autor rozpatrzył pewne podstawowe pojęcia 
związane z postrzeganiem tego co obce i zewnętrzne w stosunku do własnego świata i własnego systemu wartości oraz odbicie 
przemian w tym zakresie na formułowane w europejskim kręgu kulturowym cele podróżowania i literackie efekty podróży; 


