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ludzie,  idee.  W tym ostatnim znajdujemy interesujące  studia na 
temat formowania  się centralnych władz diecezji polskich w po-
czątkowej  fazie  a także na terenie państwa krzyżackiego w Pru-
sach. W zakresie dyplomatyki podjęto m.in. kwestie biurokracji 
średniowiecznych kancelarii (ze znakiem zapytania w tytule), 
ich roli w miastach (funkcje  kulturalne), a także miejsca urzęd-
ników królewskich w kapitułach gnieźnieńskiej i poznańskiej 
(J. Krzyżaniakowa). Dział sfragistyczny  i heraldyczny zawiera 
teksty dotyczące  herbów miejskich Krakowa i Małopolski, Ślą-
ska i Ciechocinka, a także o „udostojnieniu" w 1659 r. herbu 
Jana Wyhowskiego, następcy Bohdana Chmielnickiego na sta-
nowisku hetmana wojsk zaporoskich (B. Trelińska) oraz o grze 
w herby jako formie  popularyzacji heraldyki w XVIII w. (S. K. Ku-
czyński). W dziale V zawierającym  sześć tekstów M. Gorczyń-
ska zamieściła szkic o informacjach  „Gazety Warszawskiej" ze 
schyłku XVIII stulecia na temat zawartości ówczesnych pol-
skich kalendarzy, zaś Anna Dymmel i Albin Koprukowniak 
monografie  dwóch księgozbiorów spod zaboru rosyjskiego — 
lubelskiego notariusza oraz arystokraty. 

Tom ku czci J. Szymańskiego dowodzi, że dobrze przygo-
towane księgi pamiątkowe  mają  przed sobą  przyszłość i stano-
wią  trwały wkład m.in. w zakresie nauk pomocniczych historii. 

M.  K. 
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Ponad sześćdziesiąt  lat, jakie upłynęły od chwili ukazania 
się (1939) pierwszego z dwóch opublikowanych przez Ericha 
Keysera tomów Deutsches Städtebuch  [DS], obejmującego  Niem-
cy Północno-Wschodnie, niewielka dostępność obu tomów tego 
wydanego w latach drugiej wojny światowej użytecznego kom-
pendium, właściwe mu, a tłumaczące  się ówczesnym „duchem 
czasu", w pewnej mierze także osobowością  inicjatora i redak-
tora, akcenty i tendencja polityczna, przede wszystkim zaś ogro-
mny rozwój badań nad miastami niemieckimi (i nie tylko) w osta-
tnich kilkudziesięciu latach, wreszcie — zmiany w sieci miast 
spowodowane przemianami politycznymi, społecznymi, gospodar-
czymi i administracyjnymi oraz potrzeba uwzględnienia historii 
samych miast ostatnich z górą  lat sześćdziesięciu, wystarczają-
co tłumaczą  niezbędność nowego słownika historyczno-geogra-
ficznego  miast niemieckich. Sprawa okazała się jednak niełatwa 
do zrealizowania, podobnie jak tyle innych ważnych, lecz z na-
tury rzeczy długofalowych,  kosztownych, a nie rokujących  szyb-
kich spektakularnych efektów  fundamentalnych  przedsięwzięć na-
ukowych. Wymieniony w opisie bibliograficznym  ośrodek mona-
styrski, bez wątpienia  wiodący  od dawna prym w badaniach nad 
historią  miast w Niemczech, podjął  już w połowie lat siedem-
dziesiątych  inicjatywę opracowania nowej, uwspółcześnionej edy-

cji DS. Okolicznością  niesprzyjającą  rychłej finalizacji  zamiaru, 
szczególnie co się tyczy wschodnich regionów Niemiec (byłej 
NRD), były zmiany polityczne przełomu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych  oraz idące  w ślad za nimi zmiany admini-
stracyjne. 

Nową  serię DS zapoczątkował  w 1995 r. Schlesisches  Städte-
buch. W pięć lat później możemy anonsować okazały tom obej-
mujący  Brandenburgię wraz z Berlinem. Tom śląski  objął  dzieje 
miast na Śląsku  do roku 1945, tom brandenbursko-berliński 
doprowadzony został oczywiście niemal do chwili bieżącej  — 
w sposób systematyczny do 1993 r., w wielu przypadkach zawie-
ra jednak dane późniejsze. Najpoważniejszą,  tłumaczącą  się co 
prawda ogólną  koncepcją  dzieła, niemniej przecież dyskusyjną, 
jeżeli nie wręcz anachroniczną  cechą  II tomu jest ścisłe dosto-
sowanie się do aktualnego podziału administracyjnego. Podo-
bnie jak Keyser w 1939 r. ograniczył się do ówczesnej Prowincji 
Brandenburgia, co jednak zostało niejako wyrównane tym, że 
I tom jego dzieła objął  również obszary sąsiednie,  tak samo 
Evamaria Engel i jej współpracownicy ograniczyli się do obec-
nych krajów związkowych  Brandenburgia i Berlin. Historycz-
ne związki  uległy zatem w znacznej mierze zagubieniu. Brak 
(podobnie jak w 1939 r.) miast Starej Marchii — tej bądź  co 
bądź  kolebki Marchii Brandenburskiej, brak również Nowej 
Marchii, Ziemi Lubuskiej (na wschód od Odry), Torzymskiej 
(Sternberg) i pozostałych terenów niegdyś brandenburskich, 
wchodzących  obecnie w skład Polski. Jedynie dla Hawelbergu, 
należącego  obecnie do Saksonii-Anhaltu, zdecydowano się 
uczynić odstępstwo od reguły i go uwzględniono. Musimy się 
zadowolić zapowiedzią  uwzględnienia miast historycznej 
wschodniej Brandenburgii (takich jak Nowa Marchia i Pomo-
rze „Zaodrzańskie" [Hinterpommern]) w osobnym tomie (to-
mach?) nowego DS. Okazuje się zatem, że ucinanie historii na 
Odrze i Nysie Łużyckiej nie było wyłącznie  cechą  upolitycznio-
nej nauki w czasach NRD i PRL, nie jesteśmy też przekonani, 
czy podjęto ze strony niemieckiej rzeczywiste próby nawiązania 
w tym względzie kontaktu z nauką  polską  (z informacji  zamie-
szczonych we wstępach do omawianego tomu to nie wynika). 

Po tej krytycznej uwadze czas jednak na krótkie przedsta-
wienie i wstępną  ocenę dzieła. Po zwięzłej przedmowie Petera 
Johanka zamieszczony został wstęp (s. IX-XVI) pióra E. Engel 
— właściwej spiritus movens II tomu DS. Znajdujemy w nim 
„pradzieje" i dzieje przedsięwzięcia, które konkretną  postać za-
częło przybierać dopiero w 1991 r., omówienie nienajlepszych 
warunków organizacyjnych i (nienajgorszej tym razem) infra-
struktury naukowej w jakich przyszło działać zespołowi. Naj-
więcej miejsca zajęło przedstawienie koncepcji dzieła (w po-
równaniu z przedwojenną  wersją)  i jego struktury. Wypracowa-
ny przez Keysera dwudziestostopniowy, wewnętrznie jeszcze 
rozbudowany, schemat został przejęty, a właściwie zaadoptowa-
ny, choć — oczywiście — w wielu przypadkach (zwłaszcza ma-
łych miasteczek) nie wszystkie punkty mogły zostać uwzględ-
nione. Poza elementami oczywistymi (jak nazwa miasta) stara-
no się uwzględnić następujące  zagadnienia: położenie miasta 
w sensie krajobrazowym i komunikacyjnym (2), początki  osad-
nictwa do chwili powstania miasta (3), założenie miasta, władza 
i prawny charakter (4), miasto jako osada ludzka — rozwój 
topograficzny,  ważne budowle, pożary i inne kataklizmy (5), 
ludność i stosunki społeczne — tutaj także wykaz wybitnych 
osobistości związanych  z danym miastem (6), język, zwyczaje 
i stowarzyszenia (7), gospodarka wraz z oddziaływaniem miasta 
na okręg (8), prawo i ustrój (9), władztwo polityczne i przynależ-
ność państwowa (10), wojskowość (11), godła i symbole (12), 
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mennictwo i finanse  (13), przemiany obszaru miasta (14), koś-
cioły i wyznania (15), urządzenia  i instytucje socjalne, zaopa-
trzenia i rekreacja (16), oświata (17), prasa i wydawnictwa (18), 
piśmiennictwo do dziejów miasta (19; dość oszczędnie ze 
względu na istnienie kilkutomowej retrospektywnej bibliografii 
brandenburskiej H. J. Schreckenbacha), zbiory źródeł do histo-
rii miasta (20). 

W porównaniu z wydaniem I liczba uwzględnionych 
w osobnych hasłach miast brandenburskich uległa zmniejsze-
niu (117 wobec 154). Obok wyłączenia  42 miast położonych od 
1945 r. na terytorium Polski, zaważyła na tym utrata przez kilka 
miast praw miejskich (choć równocześnie kilka osiedli zyskało 
je po 1945 r.), włączenie  kilku w obręb innych, zmiany przy-
należności administracyjnej (te działały zresztą  w obu kierun-
kach). Mimo tego, jak nie trudno się domyślić, objętość dzieła 
w porównania z odpowiednią  częścią  I wydania uległa wydat-
nemu powiększeniu, co częściowo jest rezultatem uwzględnie-
nia ostatnich lat kilkudziesięciu, częściowo zaś znacznie dokła-
dniejszą  kwerendą  źródłową.  Tom jest dziełem 25 autorów (ich 
wykaz na s. XXIV). Zasadnicza część słownikowa została po-
przedzona trzema rozprawami syntetycznymi. W pierwszej 
z nich, Land  und  Städte  in Brandenburg  und  Berlin,  Winfried 
Schich przedstawił to zagadnienie w odniesieniu do średnio-
wiecza (s. XXVII-XXXVI), a Gerd Heinrich w odniesieniu do 
późniejszego okresu, doprowadzając  zarys do chwili obecnej 
(s. XXXVI-L; s. L-LII zajął  łączny  wykaz literatury przedmio-
tu). Niemniej ważny i uzupełniający  słownik jest drugi artykuł, 
Evymarii Engel, Ehemalige  Städte,  Städtchen  und  Flecken  im 
heutigen Land  Brandenburg  (s. LIII-LXII), składający  się ze zwię-
złych, ale treściwych opisów zaczątkowych  lub nie w pełni rozwi-
niętych osiedli miastopodobnych. Trzeci tekst, znacznie krótszy, 
pióra Joachima Wiesego, to Sprachgeschichtliche  Entwicklungen 
im Brandenburgischen  (s. LXIII-LXV). 

Zasadnicza część tomu zajmuje strony od 1-634 i składa 
się z dwóch wyraźnych części: „biografii"  poszczególnych miast 
w porządku  alfabetycznym  (od Altlandsberg do Zossen), oraz 
osobno Berlina i jego miast satelitarnych, włączonych  w 1920 r. 
— Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöne-
berg, Spandau, Wilmersdorf  (s. 579-634). Objętość poszczegól-
nych artykułów jest oczywiście bardzo różna, uzależniona od 
historycznej rangi miasta, stopnia jego opracowania oraz istnie-
jących  możliwości źródłowych (w partiach najnowszych niekie-
dy także od stopnia zainteresowania władz lokalnych i chęci 
dostarczenia odpowiednich danych). Całości dopełniają:  opra-
cowany przez Petera Naumeistra wykaz ważniejszych źródeł i lite-
ratury naukowej do dziejów miast brandenburskih (s. 635-646) 
i mapa przeglądowa  dzisiejszej Brandenburgii z naniesionymi 
miastami. 

Mimo podniesionego zastrzeżenia co do zasięgu przestrzen-
nego dzieła, nie ulega wątpliwości,  że nauka (oraz wszyscy zain-
teresowani tematem, także zapewne regionaliści i czynniki de-
cydujące  o rozwoju przestrzennym) otrzymała narzędzie badaw-
cze wysokiej rangi i przydatności, które na długo zachowa war-
tość. 

J.  S. 
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Pomysł bibliograficznego  ogarnięcia ostatniego stulecia pi-
śmiennictwa odnoszącego  się do szeroko pojętego dziejowego 
sąsiedztwa  polsko-niemieckiego narodził się w darmsztadzkim 
instytucie Karla Dedeciusa kilkanaście lat temu, jego imponu-
jąca  pod każdym względem realizacja wystawia pochlebne świa-
dectwo wyczuciu potrzeb nauki oraz konsekwencji realizacyjnej 
osób w to zaangażowanych. Zarazem sama jest owocem współ-
pracy niemiecko-polskiej, konkretnie z polskiej strony ośrodka 
toruńskiego (pomocą  służyło wiele bibliotek naukowych, nie-
mieckich i polskich, z których ważniejsze redaktorzy wymienili 
w zwięzłej przedmowie do całości dzieła). Określenie „monu-
mentalna" jest jak najbardziej na miejscu; uzasadnia to nie tyl-
ko objętość bibliografii  — ponad 4300 stron gęstego druku 
w dwóch kolumnach, grubo ponad 53000 pozycji bibliograficz-
nych (każda pozycja odnotowana została w zasadzie tylko raz, 
w dość znacznym zakresie zastosowano odsyłacze do innych 
części dzieła), z reguły zawierających  istotne informacje  rozsze-
rzające  lub wyjaśniające,  lecz także wysoka jakość — dążność 
do objęcia wszystkiego co istotne — w miarę możności z pier-
wszej ręki — niezależnie od kraju i miejsca ukazania się pracy 
(choć stopień kompletności prac opublikowanych poza niemiec-
kim i polskim obszarem językowym jest skromniejszy i zróżni-
cowany), przemyślana koncepcja i konstrukcja dzieła, precyzja 
opisu bibliograficznego  i ewentualnego komentarza, czy wresz-
cie wysoka jakość od strony językowej (w tym pisowni polskiej 
i innych języków słowiańskich). Niemiecki jest językiem dzieła, 
niegermańskie i nieromańskie tytuły są  nań tłumaczone, nie-
mieckojęzyczne są  wstępy i objaśnienia do poszczególnych po-
zycji, obowiązują  niemieckie (z wyjątkiem  narzuconych w okre-
sie nazistowskim) formy  nazw geograficznych  (zawsze jednak 
podaje się także formy  polskie), w porządku  alfabetycznym  nie 
uwzględnia się liter i znaków diakrytycznych obcych niemczyź-
nie. 

Bibliografia  ma charakter selektywny i retrospektywny, 
główną  jej domeną  jest piśmiennictwo naukowe, ale uwzględnia 
również, choć w ograniczonym zakresie, eseistykę, a nawet po-
ważną  publicystykę. Kwerenda objęła druki zwarte, artykuły w cza-
sopismach (do miesięczników w sposób systematyczny, „poni-
żej" miesięczników raczej wyjątkowo),  seriach wydawniczych 
i innych pracach zbiorowych. Opisy bibliograficzne  są  wyczer-
pujące,  choć uproszczone (nie podaje się np. oficyn  wydawni-
czych). Treść prac zbiorowych, o ile dotyczy tematyki bibliogra-
fii  i o ile poszczególne pozycje nie zostały uwzględnione 
w osobnych numerach, została w całości, bądź  częściowo rozpi-
sana. Wśród często występujących,  wydrukowanych mniejszą 
czcionką  elementów komentarza odautorskiego znajdujemy 
często — oprócz wspomnianych tłumaczeń tytułów na język 
niemiecki — bliższe określenie tytułu lub zakresu pracy, infor-
macje o innych wersjach tego samego tekstu (np. o jego muta-
cjach innojęzycznych), oraz polemiki i recenzje powstałe 
w związku  z daną  pracą  (o ile pozostają  w związku  z problema-
tyką  polsko-niemiecką). 

Dolna granica czasowa bibliografii  w sensie podmioto-
wym potraktowana została elastycznie, to znaczy, że w uzasad-
nionych przypadkach obejmuje ona również istotne ze wzglę-
dów merytorycznych, bądź  odgrywające  ważną  rolę już w dwu-
dziestowiecznych dziejach nauki prace opublikowane pod ko-


