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(rzeczywistego czy rzekomego) nie nadążania danej dyscypliny
nymi polskimi. Dodajmy, że Austriak Schmid należał do bynaj(w tym przypadku filologii klasycznej i mediewistyki) za tenmniej nie nazbyt licznego grona mediewistów przeciwnych nadencjami nowoczesnej humanistyki. Zobacz filipiki przeciwko
zizmowi, co po Anschlussie Austrii w 1938 r. pociągnęło za soszkole G. Waitza („Waitzianern") i Monumenta Germaniae Hibą najpierw przejściowe internowanie, a następnie przeniesiestorica, które statt großer Führer produkują jedynie lauter Unter-nie w stan spoczynku i powołanie do wojska niemieckiego. Naofficiere (s. 274 art. Cymorka). Czyż i w tym rysie nie można uka polska, zwłaszcza dobitnie w artykułach wspomnieniowych
dopatrzeć się odniesień do dnia dzisiejszego? Mniej istotny na
po śmierci Schmida (M. Sczaniecki, Czas. Pr.-Hist. 15, 1963, 1,
tym miejscu wydaje się sam przebieg, a nawet wynik obu pos. 336-338; K. Koranyi, Kwart. Hist. 71, 1964, 1, s. 287-289;
stępowań. W artykule Silagiego, zawierającym pokaźne dossier
K. Tymieniecki, Rocz. Hist. 30, 1964, s. 265-270; J. Sawicki, Prasprawy z 1904 r., na uwagę zasługuje zwłaszcza obszerny mewo Kanoniczne 9, 1966, 3-4, s. 445-471 [z pełną bibliografią
moriał Ludwiga Traubego, zawierający głęboką analizę dorobZmarłego]), niejednokrotnie dawała wyraz uznaniu dla jego
ku wszystkich kandydatów na następstwo po emerytowanym
dorobku i postawy. Także w ostatnio wydanym tomie prac wyEduardzie von Wölfflinie. Wspomnijmy jeszcze, że Wydział Fibranych Herberta Ludata (Słowianie — Niemcy — Europa,
lozoficzny uniwersytetu monachijskiego na pierwszej liście kanprzekł. i posłowie J. M. Piskorski, Marburg-Poznań 2000, s. 317dydatów umieścił na pierwszym miejscu Tadeusza Zielińskiego,
-320) znalazło się miejsce dla wspomnienia o H. F. Schmidzie.
podówczas profesora w Petersburgu (w charakterystyce tej kanZasługą M. Krzoski pozostanie zwrócenie uwagi na korespondydatury [zob. s. 877/878] czytamy m.in.: Zielinski ist seiner Kul- dencję pomiędzy Schmidem a Wojciechowskim, zachowaną czętur nach deutsch
[...], die Familiensprache ist die deutsche).
ściowo dla lat 1925-1931 w przechowywanej w archiwum InstyW artykule H. Cymorka znajdujemy interesującą analizę stanu
tutu Badań nad Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią
i tendencji niemieckiej mediewistyki w momencie śmierci Paula
uniwersytetu wiedeńskiego spuściźnie Schmida (25 listów i kart
Scheffer-Boichorsta (nazwiska Lachmanna i Niebuhra w tytule
pocztowych). Niestety, przedwojennej korespondencji Z. Wojrozprawy mają symbolizować dwie podstawowe postawy histociechowskiego, prawdopodobnie zaginionej w czasie wojny, nie
riografii niemieckiej: czysto „warsztatową", o nachyleniu filoloudało się odnaleźć. Na podstawie tej korespondencji i fragmengicznym i otwartą na impulsy „z zewnątrz", zorientowaną na
tarycznie wykorzystanych innych materiałów, Krzoska próbuje
współpracę z naukami społecznymi) oraz niełatwej drogi do naprzedstawić dzieje naukowych kontaktów Schmida z Wojciechowstępstwa po nim (ordynariat uzyskał raczej nieoczekiwanie Dieskim, zwłaszcza jedynie częściowo uwieńczonych powodzeniem
trich Schäfer). Na s. 280-286 znajdujemy opinię Gustava Schmolzabiegów o udostępnienie prac polskiego uczonego w niemieclera, bodaj najbardziej prominentnego przedstawiciela socjolokich przekładach, oraz pomoc w odbyciu przez Wojciechowgizującego kierunku w ówczesnej historiografii niemieckiej, bęskiego (wraz z Józefem Widajewiczem) podróży naukowej do
dącej zarówno analizą stanu mediewistyki niemieckiej (ist auf Niemiec w 1929 r. Wojna przerwała jakiekolwiek bezpośrednie
einen todten Punkt angekommen [...]. Die talentvollsten jüngernkontakty, zarówno jednak (nieliczne) dane przytoczone przez
Gelehrten die mit dem Mittelalter begannen, wandten sich Krzoskę,
desjak również choćby osobiste wspomnienia niektórych
halb rasch der neueren Geschichte zu [następują przykłady] [...]. z wymienionych wyżej autorów (w Polsce Schmid bawił kilkaDie ganze Einteilung der Geschichte in alte, mittlere und neuere
krotnie, odnotujmy jego udział w warszawskim kongresie histoist überlebt itd., zauważmy: uwagi w znacznej mierze trafne i ak- ryków w 1933 i pobyt w Poznaniu w 1962 r.), wypowiedziane po
tualne także obecnie!), jak również poszczególnych kandydatur
śmierci wiedeńskiego uczonego, świadczą, że pozostał on wierdo osieroconej katedry.
ny swej przychylnej Polsce postawie do końca życia.
J. S.

Markus Krzoska, „ „Verbundenheit über die Grenzen
hinweg ". Die Kontakte zwischen Heinrich Felix Schmid
und Zygmunt Wojciechowski in der Zwischenkriegszeit,
„Archiv für Kulturgeschichte" 83, 2001, 1, s. 205-219.
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Drogą historii. Praca zbiorowa pod red. Piotra Dymm e l a, Krzysztofa S k u p i e ń s k i e g o i Barbary Trel i ń s k i e j , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 491.

Tytuł dzieła w pełni odpowiada zawartości księgi jubileuAutor (zob. też jego: Die polnische Geschichtswissenschaft szowej ofiarowanej przez 41 autorów na 70-lecie urodzin Józefowi Szymańskiemu, przy czym zawartość zgodnie z szerokim
in der Zwischenkriegszeit. Ein Überblick, „Zeitschrift für Gekręgiem zainteresowań badawczych jubilata na pierwszym plaschichtswissenschaft" 42, 1994, 5, s. 430-436), stwierdzając nienie dotyczy mediewistyki (nieliczne teksty dotyczące czasów nowchętny na ogół (po obu stronach) stosunek polskiej i niemiecszych zamyka studium o stosunku kardynała Augusta Hlonda
kiej nauki historycznej w okresie dwudziestolecia międzywojendo mediów) oraz źródłoznawstwa. Zbiór poprzedza charakterynego, wśród wyjątków od ogólnego obrazu podnosi przykład dwóch
styka jego drogi nauczyciela akademickiego, organizatora życia
wymienionych w tytule historyków ustroju i prawa. H. F. Schmid
naukowego i badacza (P. Dymmel) oraz bibliografia za ostat(1896-1963) to postać znana i doceniona w nauce polskiej, po
nie dziesięciolecie, stanowiąca kontynuację ogłoszonej w tomie
pierwsze ze względu na dorobek naukowy, w znacznym stopniu
pt. Discernere vera ac falsa, wydanym w 1992 r. na 60 rocznicę
dotyczący zachodniej Słowiańszczyzny, po wtóre zaś — na różurodzin.
norako okazywaną otwartą i życzliwą postawę wobec nauki polskiej i czeskiej, wyrażającą się częstym referowaniem i recenzoCałość składa się z sześciu działów: I. Fakty, źródła, czas;
waniem prac uczonych z krajów słowiańskich na różnych łaII. Ludzie i miejsca; III. Kancelarie i dokumenty; IV. Pieczęcie
mach, a także bezpośrednimi i naukowymi kontaktami z uczoi herby; V. Książki, biblioteki, nauka; VI. Kościół: organizacje,
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ludzie, idee. W tym ostatnim znajdujemy interesujące studia na
temat formowania się centralnych władz diecezji polskich w początkowej fazie a także na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. W zakresie dyplomatyki podjęto m.in. kwestie biurokracji
średniowiecznych kancelarii (ze znakiem zapytania w tytule),
ich roli w miastach (funkcje kulturalne), a także miejsca urzędników królewskich w kapitułach gnieźnieńskiej i poznańskiej
(J. Krzyżaniakowa). Dział sfragistyczny i heraldyczny zawiera
teksty dotyczące herbów miejskich Krakowa i Małopolski, Śląska i Ciechocinka, a także o „udostojnieniu" w 1659 r. herbu
Jana Wyhowskiego, następcy Bohdana Chmielnickiego na stanowisku hetmana wojsk zaporoskich (B. Trelińska) oraz o grze
w herby jako formie popularyzacji heraldyki w XVIII w. (S. K. Kuczyński). W dziale V zawierającym sześć tekstów M. Gorczyńska zamieściła szkic o informacjach „Gazety Warszawskiej" ze
schyłku XVIII stulecia na temat zawartości ówczesnych polskich 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 przygotowane księgi pamiątkowe mają przed sobą przyszłość i stanowią trwały wkład m.in. w zakresie nauk pomocniczych historii.

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 administracyjne.
Nową serię DS zapoczątkował w 1995 r. Schlesisches Städtebuch. W pięć lat później możemy anonsować okazały tom obejmujący 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 zawiera jednak dane późniejsze. Najpoważniejszą, tłumaczącą się co
prawda ogólną koncepcją dzieła, niemniej przecież dyskusyjną,
jeżeli nie wręcz anachroniczną cechą II tomu jest ścisłe dostosowanie się do aktualnego podziału administracyjnego. Podobnie 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 obecnych krajów związkowych Brandenburgia i Berlin. Historyczne 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
M. K.
(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
Städtebuch Brandenburg und Berlin, herausgegeben
zadowolić zapowiedzią uwzględnienia miast historycznej
von Evamaria Engel, Lieselott E n d e r s , Gerd
wschodniej Brandenburgii (takich jak Nowa Marchia i PomoH e i n r i c h und Winfried S c h i c h. Redaktion: Harze „Zaodrzańskie" [Hinterpommern]) w osobnym tomie (torald E n g l e r (Deutsches Städtebuch. Handbuch
mach?) nowego DS. Okazuje się zatem, że ucinanie historii na
städtischer Geschichte, begründet von Erich KeyOdrze i Nysie Łużyckiej nie było wyłącznie cechą upolitycznios e r, fortgeführt von Heinz S t o o b. Neubearbeinej nauki w czasach NRD i PRL, nie jesteśmy też przekonani,
tung herausgegeben im Institut für vergleichende
czy podjęto ze strony niemieckiej rzeczywiste próby nawiązania
Städtegeschichte an der Universität Münster von
w tym względzie kontaktu z nauką polską (z informacji zamiePeter Johanek, Klaus M e y e r - S c h w i c k e r a t h
szczonych we wstępach do omawianego tomu to nie wynika).
und Franz-Joseph Post. Band 2), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 2000, ss. LXV, 646,
Po tej krytycznej uwadze czas jednak na krótkie przedsta1 mapa.
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
Ponad sześćdziesiąt lat, jakie upłynęły od chwili ukazania
„pradzieje" i dzieje przedsięwzięcia, które konkretną postać zasię (1939) pierwszego z dwóch opublikowanych przez Ericha
Keysera tomów Deutsches Städtebuch [DS], obejmującego Niem- częło przybierać dopiero w 1991 r., omówienie nienajlepszych
warunków organizacyjnych i (nienajgorszej tym razem) infracy Północno-Wschodnie, niewielka dostępność obu tomów tego
struktury naukowej w jakich przyszło działać zespołowi. Najwydanego w latach drugiej wojny światowej użytecznego komwięcej miejsca zajęło przedstawienie koncepcji dzieła (w popendium, właściwe mu, a tłumaczące się ówczesnym „duchem
równaniu z przedwojenną wersją) i jego struktury. Wypracowaczasu", w pewnej mierze także osobowością inicjatora i redakny przez Keysera dwudziestostopniowy, wewnętrznie jeszcze
tora, akcenty i tendencja polityczna, przede wszystkim zaś ogrorozbudowany, schemat został przejęty, a właściwie zaadoptowamny rozwój badań nad miastami niemieckimi (i nie tylko) w ostany, choć — oczywiście — w wielu przypadkach (zwłaszcza matnich kilkudziesięciu latach, wreszcie — zmiany w sieci miast
łych miasteczek) nie wszystkie punkty mogły zostać uwzględspowodowane przemianami politycznymi, społecznymi, gospodarnione. Poza elementami oczywistymi (jak nazwa miasta) staraczymi i administracyjnymi oraz potrzeba uwzględnienia historii
no się uwzględnić następujące zagadnienia: położenie miasta
samych miast ostatnich z górą lat sześćdziesięciu, wystarczająw sensie krajobrazowym i komunikacyjnym (2), początki osadco tłumaczą niezbędność nowego słownika historyczno-geogranictwa do chwili powstania miasta (3), założenie miasta, władza
ficznego miast niemieckich. Sprawa okazała się jednak niełatwa
i prawny charakter (4), miasto jako osada ludzka — rozwój
do zrealizowania, podobnie jak tyle innych ważnych, lecz z natopograficzny, ważne budowle, pożary i inne kataklizmy (5),
tury rzeczy długofalowych, kosztownych, a nie rokujących szybludność i stosunki społeczne — tutaj także wykaz wybitnych
kich spektakularnych efektów fundamentalnych przedsięwzięć naosobistości związanych z danym miastem (6), język, zwyczaje
ukowych. Wymieniony w opisie bibliograficznym ośrodek monai stowarzyszenia (7), gospodarka wraz z oddziaływaniem miasta
styrski, bez wątpienia wiodący od dawna prym w badaniach nad
na okręg (8), prawo i ustrój (9), władztwo polityczne i przynależhistorią miast w Niemczech, podjął już w połowie lat siedemność państwowa (10), wojskowość (11), godła i symbole (12),
dziesiątych inicjatywę opracowania nowej, uwspółcześnionej edy-

