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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.
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Robert M r ó z e k ,  Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyń
skiego, Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Bielsko-Biała, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 586, K a
towice 1984, s. 352.

Autor poddał analizie całość toponimów (łącznie 2153 nazwy) Śląska Cieszyń
skiego w jego historycznych granicach uwzględniając nazwy: miast i wsi (łącz
nie 324) oraz ich części, przysiółków, małych osad .̂ Szeroka kwerenda m ateria
łowa objęła zarówno źródła historyczne: drukowane, archiwalne i kartograficzne, 
jak i eksplorację terenową oraz istniejące opracowania. Podstawową część książki 
stanowi alfabetyczny wykaz o charakterze słownikowym. Hasła zawierają: nazwę 
polską o brzmieniu współczesnym (o jej w ariantach informują hasła odsyłaczowe), 
informację o charakterze obiektu, lokalizację według stanu do 1975 r., warianty 
nazwy, czeską nazwę urzędową i nazwę niemiecką (jeżeli są), m ateriał historyczny 
od najstarszego zapisu (w reprezentatywnym wyborze z podaniem dat), m ateriał 
gwarowy, kwalifikację nazwy do typu znaczeniowego i jej bezpośrednią podstawę, 
odnośniki do innych opracowań toponimicznych.

W dalszej części książki autor przeprowadza charakterystykę znaczeniowo- 
-formalną nazw (w oparciu o nieco zmodyfikowaną klasyfikację W. T a s z y c -  
k i e g o )  wyróżniając nazwy: topograficzne, kulturowe, dzierżawcze, patronimiczne, 
rodowe i rodzinne, etniczne (gromadne), zawodowe (służebne), dzierżawcze, obce 
(na tle polsko-niemieckich stosunków nazewniczych — niezbyt liczne nazwy nie
mieckie odnotowywane głównie w dokumentach XIV w. szybko przystosowały się 
do polskiego systemu językowego), niejasne i nieodczytane. Rozważając w ramach 
poszczególnych typów problemy językoznawcze autor zwraca między innymi uwagę 
na zmieniającą się w czasie ich produktywność. Wyniki stały się podstawą prze
glądu zmian nazewniczych i analizy ilościowej rozpowszechnienia poszczególnych 
typów (przeważają nazwy topograficzne — 60,2°/o, dalej idą kulturowe — 18,4°/o). 
Do końca XVI w. powstało 80% zasobu nazewniczego. W okresie późniejszym 
wygasła (całkowicie lub w wysokim stopniu) produktywność wszystkich typów 
poza nazwami topograficznymi. Analiza geograficzna (2 mapy na wklejce) poka
zała koncentrację nazw w ośrodkach: cieszyńskim i orłowskim w średniowieczu 
i postępującą w czasach nowożytnych penetrację osadniczą Beskidów. Ze względu 
na sytuację pogranicza etnicznego osobnego omówienia doczekały się w oparciu
o m ateriał toponomastyczny polsko-czesko-słowackie stosunki nazewnicze (tu mię
dzy innymi oddziaływanie czeskiego języka urzędowego, słowacyzmy, wpływy wo
łoskie). Granica gwar laskich nie przekraczała środkowego odcinka rzeki Ostra- 
wicy.

Dla historyka obok oczywistej użyteczności zestawień słownikowych, zebrany 
przez autora m ateriał stanowi dokumentację procesów osadniczych. Trzeba też 
wspomnieć, że najstarszego osadnictwa (do pocz. XIV w.) tego obszaru dotyczy 
artykuł Idziego P a n i c a  opublikowany w pierwszym zeszycie z 1984 r. Śląskiego 
Kwartalnika Historycznego „Sobótka”.

S. G.

'  Mielec. Dzieje miasta i regionu t. I pod redakcją Feliksa K i r  y- 
k a: Czasy przedrozbiorowe i w okresie rozbiorów i niewoli, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1984, s. 724, ilustr.

Dzieje niewielkiego miasta małopolskiego i jego okolic opracowało 12 autorów; 
są wśród nich przedstawiciele krakowskiego środowiska historycznego, przeważają 
jednak badacze związani z regionem. Ukształtowany od dawna schemat konstruk
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cyjny (prezentacja środowiska geograficznego, pradziejów, osadnictwa średnio
wiecznego, rozwoju rzemiosła i handlu, szkolnictwa i kultury) wypełniono treścią, 
która przekracza przeciętny poziom podobnych opracowań. Prawie wszyscy auto
rzy sięgnęli do archiwaliów. W rozdziale dotyczącym średniowiecza Stefan M a t e 
s z e w sprostował m. in. błędne odczyty wydawców kodeksów dyplomatycznych 
i poprawił fałszywe ustalenia dawniejszej literatury, odnoszące się do metryki 
niektórych miejscowości. Wykorzystał także źródła kartograficzne i toponomastycz- 
ne, umiejętnie operując metodą retrogresywną. Bardzo szczegółowo przedstawiono 
gospodarkę miejską (Feliks K i r y k )  i wiejską regionu w dobie nowożytnej (Miro
sław M a c i ą g a ) ,  rekonstruując stosunki własnościowe, charakter i wielkość pro
dukcji itd. W rozdziale o szkolnictwie przed rozbiorami, pióra Jana K r u k o w 
s k i e g o ,  naturalną koleją rzeczy znalazło się wiele informacji dotyczących Koś
cioła na omawianym terenie. Drobiazgowej analizie, opartej o imponujący wy
siłek heurystyczny, nie zawsze jednak towarzyszy perspektywa porównawcza; 
bardzo wstrzemięźliwie i lakonicznie formułują też autorzy swoje oceny.

Dzieje miasta i jego okolic po rozbiorach osadzono w nieco szerszym kon
tekście sytuacji politycznej i gospodarczej całej Galicji. Mielec i jego okolice nie 
były areną ważnych wydarzeń, z wyjątkiem rabacji 1846 r.; pisze o tym autor 
odnośnego rozdziału, Henryk 2  a 1 i ń s к i. W dołączonych do tomu aneksach źród
łowych zamieszczono ponadto nieznaną relację o wydarzeniach 1846 r. zaczerpniętą 
z kroniki parafii w Wiśniowej.

Charakterystyka gospodarki w Mieleckiem w X IX w. ukazuje jej zacofanie: 
upadek rzemiosła, słaby rozwój rolnictwa i brak przemysłu. Stało się to ważną 
przyczyną emigracji zarobkowej, której poświęcono osobny rozdział. Lepszy był 
stan szkolnictwa i kultury, choć gimnazjum w Mielcu uruchomiono dopiero w 
1905 r. W sumie i w drugiej części książki dominuje faktografia i wypada wy
razić żal, że niemal nie uczyniono próby skomentowania cennego i obfitego ma
teriału.

Na osobną uwagę zasługuje rozdział o zabytkach sztuki, napisany przez M. Ma- 
ciągę. Zaprezentowano w nim m. Ln. grupę interesujących kościołów drewnianych, 
zachowancyh tu  lepiej niż w innych częściach Polski. Autor tego rozdziału jest 
również twórcą kilkudziesięciu rysunków i szkiców rozsianych po całej książce 
a przedstawiających budowle, pieczęcie, herby oraz produkty rzemiosła artystycz
nego (w tym także nieistniejące). Siedzenie narracji ułatw iają też plany osad
i obiektów architektonicznych. Staranny dobór ilustracji i wysoka jakość oprawy 
edytorskiej przypominają nieco ozdobione sztychami dziewiętnastowieczne wydaw
nictwa. Całości dopłeniają indeksy: osobowy i geograficzny.

A. S.

Acta Universitatis W ratislaviensis Nr 683, Historia XLII, Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa—Wrocław 1984, s. 155.

Tom zawiera dwie prace z zakresu dyplomatyki: Rościsława Ż e r e 1 i к a, „Do
kumenty i kancelaria Henryka III księcia głogowskiego” i Andrzeja K o t e r w y, 
„Działalność dyplomatyczna skryptorium klasztornego w Tyńcu. Ze studiów nad 
dokumentem średniowiecznym w Polsce”. Pierwszy z autorów dysponował 93 do
kumentami z lat 1277—1309, w tym 25 oryginałami oraz 8 ich fotokopiami (dla 
21 są tylko regesty). Pracę otwiera zwięzła charakterystyka rządów Henryka III 
w 1273/1274—1309 r. Rozdział drugi zawiera zestawienia i omówienie dokumentów 
według grup odbiorców, rodzaju czynności prawnej oraz klasyfikacji na dyspozy- 
tywny i poświadczeniowy. Następnie, na podstawie 72 dokumentów znanych w
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