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„DO TRZECH RAZY SZTUKA?”

Pierwszy tom śląskiego słownika historyczno-geograficznego (Dagmara A dam ska, 
Agnieszka L ato ch a , Dominik N o w ak o w sk i, Aleksander P aroń , Marcin S ieh an k ie -  
w icz , Robert S ik o rsk i, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, 
Wrocław: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza LAiE 
PAN, 2014, ss. 308, ill.)

Jak dotąd, dwa razy w nauce polskiej podejmowano nieudane próby wydania słowników 
historyczno-geograficznych dla Śląska: najpierw w latach 50. XX w. pod egidą Kierownic
twa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, następnie zaś pod szyldem PAN w ramach 
Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu. Obie inicjatywy 
zakończyły się fiaskiem, w związku z czym Śląsk pozbawiony jest do dziś -  w przeciwień
stwie do ziem, które w XIV stuleciu weszły w skład odrodzonego Królestwa Polskiego 
-  słownika historyczno-geograficznego. Stanowi to ogromną przeszkodę dla studiów z za
kresu historii i archeologii osadnictwa, antropogeografii, onomastyki, dziejów gospodarki, 
a także prozopografii i genealogii oraz -  last, but not least -  regionalistyki, tak przecież 
istotnej na ziemiach do niedawna nieuznawanych przez sporą część mieszkańców za ich 
własne dziedzictwo historyczne.

Próbę wypełnienia tej coraz bardziej rażącej luki badawczej podjął zespół młodych 
naukowców z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwer
sytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr. Dominika Nowakowskiego, tworząc koncepcję 
Słownika wsi śląskich w średniowieczu i ubiegając się z powodzeniem o finansowanie jego 
pierwszego tomu przez Narodowe Centrum Nauki. Pod koniec zeszłego roku wrocławski 
zespół zaprezentował namacalny efekt swych prac w postaci omawianej tu książki, dotyczą
cej powiatu lubińskiego1. Publikacja ta obejmuje 308 stron tekstu (ze 139 rycinami), z któ
rych 36 zajmuje wstęp (s. 5-40), 19 -  wykazy źródeł, cytowanego piśmiennictwa i skrótów 
(s. 41-59), dalszych 131 (s. 161-191)-h a s ła  słownikowe w układzie alfabetycznym, a ko
lejnych 88 (s. 195-282) -  barwne tablice. Końcowa partia publikacji zawiera streszczenie 
niemieckie (s. 283-287) oraz indeks nazw miejscowych i osobowych (s. 289-308).

Koncepcja Słownika wsi śląskich, choć -  jak przyznają sami jego twórcy2 -  inspirowana 
pomnikową serią wydawaną przez IH PAN, różni się od niej znacznie. Przede wszystkim

1 Ta ostatnia informacja, nie wiedzieć czemu, nie trafiła na okładkę opracowania.
2 Na s. 6 publikacji. W  tym samym miejscu, uzasadniając koncepcję wydawania słownika dla 

poszczególnych powiatów, odwołują się oni do podobnych słowników wydawanych w Niemczech, 
przy czym dziwi nieco brak powołania się na Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen.
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nowy śląski słownik dotyczy wyłącznie wsi, nie obejmując ośrodków miejskich -  jednak 
wsi sensu largo, czyli całych zespołów osadniczych z siedzibami pańskimi, kościołami, 
folwarkami itp. Ponadto, nauczeni doświadczeniem innych wydawnictw tego typu, Autorzy 
zrezygnowali z opracowywania całego Śląska w układzie alfabetycznym, dzieląc ten region 
na mniejsze partie wedle kryterium terytorialnego. Można oczywiście zastanawiać się, jak 
dalece trafny jest wybór akurat współczesnych powiatów jako podstawowych jednostek 
podziału słownika na tomy3, jednak sama idea przyjęcia w projekcie bazowego terytorium 
mniejszego niż cały Śląsk i jego poszczególne historyczne księstwa dobrze koresponduje 
z pragmatyką badań osadniczych, z założenia lokalnych, umożliwiając przeprowadzenie 
bardziej sprofilowanych kwerend archiwalnych i poszukiwań terenowych, oraz współgra 
ze współczesnym systemem finansowania badań naukowych w Polsce, opartym (nawiasem 
mówiąc, niesłusznie) na grantach trzyletnich.

Z początkowej części wstępu do omawianej tu książki, napisanej w sposób treściwy 
i lapidarny (s. 5-19), czytelnik dowie się dość dokładnie, po co Autorzy podjęli swą pracę 
i w jaki sposób najlepiej korzystać z jej owoców. Dalej (s. 20-27) następuje prezentacja 
stanu badań nad osadnictwem na terenie obecnego powiatu lubińskiego, dokonana w spo
sób zwięzły, lecz bez pozostawiania poza nawiasem żadnych ważnych przedsięwzięć 
badawczych i opracowań omawiających dotychczasowe studia na polu historii, geografii, 
archeologii i onomastyki. Nieco chaotyczna jest dalsza część wstępu (s. 27-40)4, w której 
obok informacji o dziejach politycznych i administracyjnych regionu zamieszczono zarys 
dziejów osadnictwa wiejskiego na terenie obecnego powiatu lubińskiego oraz ustępy doty
czące organizacji parafialnej, sieci komunikacyjnej i siedzib pańskich. Zamiast umieszczać 
wszystkie te zagadnienia w jednym „zbiorczym” podrozdziale, sensowniej, moim zda
niem, byłoby w osobnych partiach tekstu uwzględnić kwestie polityczno-administracyjne 
i stricte osadnicze.

Treść poszczególnych rekordów Słownika wsi śląskich w średniowieczu odbiega znacz
nie od zawartości haseł Słownika hisloryczno-geograficznego ziem polskich w średniowie
czu oraz pokrewnych mu wydawnictw. Przede wszystkim dane historyczne -  pomijając 
podawane pod nagłówkiem formy źródłowe nazwy miejscowości i jej przynależność admi
nistracyjną (kościelną i świecką) -  zostały tu skomasowane w jednym tylko (pierwszym) 
punkcie rekordów katalogowych. W punkcie drugim, który najlepiej czytać z pomocą ta
blic barwnych zamieszczonych w dalszej części książki, zgromadzono szerokie spektrum 
danych o charakterze geograficznym, dotyczących rzeźby terenu, hydrografii, pokrywy 
glebowej i szaty roślinnej w poszczególnych częściach danej miejscowości, formy układu 
siedliska oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów krajobrazu. Punkt trzeci zawiera 
natomiast dane dotyczące źródeł materialnych (archeologicznych i architektonicznych). 
Tak prosty układ niewątpliwie ułatwił Autorom pracę nad słownikiem -  można domnie
mywać, że każdy z punktów pisała po prostu inna osoba, odpowiednio historyk, geograf

3 Może praktyczniejsze byłoby sięgnięcie po podział administracyjny międzywojenny, korespon
dujący lepiej z granicami dawniejszymi oraz systematyką źródeł (np. późniejszymi tomami Codicis 
Diplomatici Silesiae, zawierającymi inwentarze archiwów niepaństwowych, czy też układem akt 
miejscowości w  spuściźnie dawnego Landesamt für Vorgeschichtliche Denkmalpflege); jest skądinąd 
całkiem prawdopodobne, że zanim Słownik obejmie cały Śląsk, także obecny podział administracyjny 
stanie się podziałem historycznym.

4 Znalazło to odzwierciedlenie nawet w jej tytule: Średniowieczne osadnictwo wiejskie obecnego 
powiatu lubińskiego -  słów kilka.
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i archeolog -  a z perspektywy czytelnika raczej nie utrudnia, lecz ułatwia on poruszanie 
się wewnątrz poszczególnych haseł.

Dane do historycznej części poszczególnych haseł Autorzy pierwszego tomu Słownika 
wsi śląskich w średniowieczu zaczerpnęli ze źródeł publikowanych i opracowań opartych na 
dziś już nieistniejących rękopisach oraz z archiwaliów zdeponowanych w stolicy Dolnego 
Śląska (w Archiwach: Państwowym i Archidiecezjalnym), punktowo jedynie uzupełniając 
je  kwerendą w legnickim oddziale wrocławskiego Archiwum Państwowego5. Do 1342 r. 
odsyłacze prowadzą do edycji źródłowych6; dla późniejszego okresu -  co wydaje się słusz
ne -  wprost do archiwaliów. Słuszne i praktyczne są także przyjęte przez Autorów zasady 
zapisu imion (formy polskie7) i nazwisk (formy źródłowe8 bądź przyjęte w historiografii9). 
Ważnym uzupełnieniem historycznej części wielu haseł są zamieszczane w nich ryciny 22 
pieczęci rycerskich. Ilość danych zgromadzonych w punkcie pierwszym poszczególnych 
haseł jest rozmaita, jednak w większości przypadków rozbicie go na podpunkty raczej 
utrudniłoby, niż ułatwiło korzystanie ze Słownika. Z drugiej strony, przynajmniej w części 
haseł -  w których punkt ten jest wyjątkowo długi -  orientację mogłoby ułatwić zamiesz
czenie na początku punktu pierwszego jednego bądź kilku zdań zawierających podstawowe 
informacje o danej miejscowości (np. dotyczące jej statusu prawnego i własnościowego).

Drugi, geograficzny punkt każdego hasła może, a nawet powinien być traktowany jako 
opis do zamieszczonego na jednej z 88 tablic szkicu rekonstrukcyjnego danej wsi; koniecz
nie też należy go czytać z uwzględnieniem zasad jego sporządzania przedstawionych we 
wstępie (s. 14—16). Punkt ten jest w każdym haśle bogaty w treść i wprowadza czytelnika 
we wszystkie zagadnienia istotne dla poznania uwarunkowań osadniczych poszczególnych 
miejscowości. Jedyną kwestią oświetloną niedostatecznie jest zagadnienie form rozmie- 
rzenia rozłogów10, co negatywnie rzutuje także na opisy układów siedlisk; z pola widzenia 
Autorów Słownika znikł z tego powodu fenomen ważny dla dziejów osadnictwa powiatu

5 Zespołu Akta Miasta Legnicy -  z którego Autorzy niewątpliwie skorzystali (por. s. 8 -9  książki 
i cytowania w poszczególnych hasłach) -  brak jednak, zapewne przez niedopatrzenie, w wykazie 
wykorzystanych źródeł archiwalnych (s. 41). Nota bene, w spisie skrótów brak także skrótu „bs.”, 
oznaczającego brak dającej się zacytować paginacji w danej jednostce archiwalnej.

6 W co najmniej jednym miejscu za edycją powtórzyli Autorzy bez żadnego komentarza bądź 
propozycji emendacji odczyt dość wątpliwy (na s. 133 i w indeksie nazwisko Mikołaj Poznanie, recte 
może Poznanie); przyznać jednak trzeba, że akurat słownik historyczno-geograficzny niekoniecznie 
jest odpowiednim miejscem do wchodzenia w tego rodzaju niuanse.

7 Zastanawia jednak w tym kontekście, dlaczego Bartel Pratz (s. 170) nie został Bartłomiejem, 
a imię Bodo nie jest w Słowniku odmieniane wedle reguł obowiązujących w polszczyźnie.

8 Niektóre z nich w indeksie, raczej słusznie, zmodernizowano (Neugebauer zamiast Newge- 
bawer), inne -  nie wiedzieć czemu -  nie (np. Bretsnyder, czyli zapewne Brettschneider). Na s. 146 
jeden z Autorów stworzył natomiast „podwójnie dopełniaczowe” hybrydy (gen. sing. „Konradisa”, 
„Smedisa”), odmieniając dodatkowo nazwiska, które jako niepolskie i patronimiczne zarazem po
winny we wszystkich kontekstach występować w tej samej, dopełniaczowej formie.

9 Oczywiście usus historiograficzny wciąż pozostawił Autorom szerokie pole manewru, stąd 
np. w Słowniku spotkamy bliższe źródłom formy BuBwoy, Schlichting, Thader i Wiesenburg, a nie: 
Budziwoj, Szlichtyng, Czader i Wezenborg (odpowiadające spolszczonym wersjom tychże nazwisk 
i spotykane w historiografii polskiej).

10 Dziwi to nieco w zestawieniu z wykonaną przez nich obszerną kwerendą; jednocześnie pamię
tać należy, że dla większości miejscowości nie rozporządzali Autorzy planami separacyjnymi.
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lubińskiego, jakim są wsie o układzie łańcuchowym (leśno-łanowym)11. Konsekwencją 
nieścisłego zastosowania terminologii genetyczno-osadniczej są grube błędy, w rodzaju 
„odkrycia” pięciu nawsi w typowej wsi leśno-łanowej (s. 180 s.v. Tymowa)12. Warto też 
nadmienić, że ulicówki i owalnice zostały potraktowane przez Autorów jako dwa osobne 
typy siedlisk wiejskich13, mimo iż nazwy te to jedynie termini tecknici określające dwa 
podzbiory -  niedające się ściśle rozdzielić -  jednego typu siedliska wiejskiego14. Pozostaje 
żywić nadzieję, że w dalszych tomach słownika kwestia układów siedlisk i rozmierzenia 
rozłogów doczeka się bardziej systematycznego i konsekwentnego ujęcia.

W porównaniu z „tradycyjnymi” słownikami historyczno-geograficznymi rozbudo
wany jest w omawianej tu publikacji punkt poświęcony danym archeologicznym -  nie na 
tyle jednak, by móc zarzucić mu brak koniecznej w publikacji słownikowej zwięzłości15. 
Z uznaniem stwierdzić należy, że mimo krótkiego okresu trwania projektu Autorzy pierw
szego tomu Słownika wsi śląskich w średniowieczu znaleźli czas nie tylko na dogłębną 
kwerendę biblioteczną (obejmującą m.in. liczne publikowane w prasie teksty Martina 
Treblina) i archiwalną, lecz także na prezentację graficzną mobiliów oraz fotograficzną: 
zabytków architektury i tzw. obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej16. 
Co więcej, podjęli oni trud terenowej weryfikacji informacji pochodzących z archiwaliów 
archeologicznych, a także reinterpretacji wyników dawniejszych badań, czego najbardziej 
spektakularnym przykładem jest przedstawiona w omawianej tu książce nowa periody- 
zacja i chronologia obiektów archeologicznych odkrytych podczas badań ratowniczych 
prowadzonych w 1993 r. w Starym Lubinie17. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika

11 Do opisania układu siedlisk użyto siatki pojęciowej sprzed rozprawy Waltera B e rn a rd a  (Das 
Waldhufendorf in Schlesien: Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie Schlesiens, Breslau 1931 (Veröf
fentlichungen der Schlesischen Gesellschaft für Erdkunde e.V. und des Geographischen Instituts 
der Universität Breslau, t. 12; por. szczególnie s. 13-15: o rozumieniu pojęć Reihendorf' rzędówka’ 
i Strassendorf'ulicówka’); w związku z powyższym siedliska ewidentnych wsi leśno-łanowych zo
stały błędnie sklasyfikowane jako ulicówki (Górzyca, Pieszków, Tymowa, Toszowice) bądź osiedla
0 układzie ulicówkowo-owalnicowym (Krzeczyn Wielki, Małomice, Niemstów, Obora, Zwierzyniec), 
nawet wtedy, gdy Autorzy trafnie rozpoznali łanowy układ rozłogów (Górzyca: s. 95; Małomice: 
s. 124; Niemstów: s. 130; Szklary Górne: s. 176; Tymowa: s. 180). Nota bene, łanowy układ działek 
zdarzało im się „odkryć” także w „klasycznych” wsiach niwowych (por. s. 140, s.v. Osiek).

12 Pomijając już typowo akademickie kwestie, czy wsie leśno-łanowe w ogóle miały nawsie
1 czy mogło być w jednej miejscowości więcej niż jedno takowe, warto zwrócić uwagę, że na s. 180 
Słownika jako „nawsia” określone zostały obszary normalnych zagród w SE części siedliska, tyle że 
mieszczące się między główną drogą a zagumniami.

13 Stąd sformułowania w rodzaju „siedlisko mieszane, ulicówkowo-owalnicowe” .
14 Por. Halina S zu lc , Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław 1995 (Prace Geogra

ficzne PAN, nr 163), s. 43—47.
15 Autor odnośnego punktu doskonale wybrnął z problemu danych AZP, ujmując je  w analizach 

prezentowanych w poszczególnych hasłach, ale w sposób proporcjonalny do ich faktycznego zna
czenia poznawczego.

16 Niemałą część owych ilustracji wykonano specjalnie na potrzeby Słownika; nie brakuje też 
w omawianej książce reprodukcji archiwaliów archeologicznych.

17 Jest to krok naprzód względem interpretacji przedstawionej przeze mnie w monografii z 2012 r., 
opartej na datowaniu i periodyzacji zaproponowanych przez prowadzącego odnośne badania; po
dobnie ocenić należy zamieszczenie w Słowniku rycin zabytków pochodzących ze stanowiska nr 
22 w Osieku. Warto także zaznaczyć, że Autorzy Słownika skorygowali także błędy w numeracji 
stanowisk, które powtórzyłem we wspomnianej książce za prowadzącymi badania (Bytków, Stary 
Lubin).
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zadali sobie trud skartowania wyników badań archeologicznych -  co niewątpliwie ułatwiło 
ich syntetyczne przedstawienie w hasłach -  jednak (jak sądzę, słusznie) zaniechali publi
kowania dokładnych lokalizacji stanowisk ze względu na rozpowszechnioną w ostatnich 
latach plagę rabunkowych poszukiwań prowadzonych przez osoby nieuprawnione. Wobec 
sposobu prezentacji w Słowniku materiałów archeologicznych można wysunąć jeden, choć 
niebłahy zarzut -  nieujednolicone skale rycin zabytków ruchomych i nieruchomych18. Nie 
dość dokładny jest także styl cytowania niektórych archiwaliów archeologicznych19.

Wartościowy jest zebrany w pierwszym tomie Słownika materiał onomastyczny, obej
mujący kompletne zestawienie form poszczególnych toponimów (na początku każdego 
hasła), jak też liczne nazwy polne, zgromadzone dzięki uwzględnieniu przechowywanej 
w Herder-Institut w Marburgu tzw. Kartoteki Zobela20. Niestety, brak filologa w zespole 
opracowującym Słownik sprawił, że czytelnik został pozostawiony bez komentarza doty
czącego morfologii, etymologii i przemian nazw miejscowych i terenowych. Co więcej, 
osoba znająca jedynie nazwę niemiecką danej miejscowości nie trafi do właściwego hasła 
w Słowniku ani za pośrednictwem konkordancji nazw miejscowych (bo takiej nie prze
widziano), ani indeksu (bo w tym nie uwzględniono niemieckich toponimów). Zarzut ten 
-  pozornie nie na miejscu 70 lat od przejęcia byłych powiatów lubińskiego i wołowskiego 
przez polską administrację - je s t  o tyle zasadny, że po Słownik wsi śląskich w średniowie
czu sięgać będą z pewnością nie tylko regionaliści, świetnie zorientowani, jak nazywały 
się poszczególne miejscowości przed 1945 r., lecz także osoby potrzebujące jedynie do
wiedzieć się czegoś o wsi, której nazwę znaleźli w starym opracowaniu, rękopisie bądź na 
opisanej po niemiecku mapie21.

Istotną część Słownika stanowią barwne tablice, prezentujące rekonstrukcyjne plany 88 
miejscowości w skali 1 : 25 000 oraz reprodukowane fragmenty tzw. mapy L.W. Reglera 
i urmesstischblattów. Szkice rekonstrukcyjne -  każdy opatrzony podziałką skali i legen
dą -  są bardzo czytelne, a zarazem dość dokładne. Rozmieszczenie poziomic co 2,5 m 
umożliwia dokładne zorientowanie się w rzeźbie terenu. Każdy ze szkiców stanowi przy 
tym istny palimpsest danych zebranych z najstarszych źródeł kartograficznych, z jakich 
dało się uzyskać informacje określonego rodzaju, zweryfikowanych przez konfrontację ze

18 Gwoli przykładu, zabytki na ryc. 5 przedstawiono w skali ok. 1 : 1,72, na ryc. 9 — 1 : 2,94, a na 
ryc. 5 2 -  1 : 1,85; ilustracje te dałoby się z pewnością bez karkołomnych zabiegów doprowadzić do 
skali 1 : 2 lub 1 : 3.

19 Por. tu casus Krzeczyna Małego (s. 114), gdzie powołanie na wyniki badań ratowniczych, 
jednak bez wskazania sygnatury jednostki w  archiwum DWUOZ czy choćby roku, w którym się one 
odbyły, co ułatwiłoby znalezienie sprawozdania w chronologicznie prowadzonym inwentarzu.

20 Zasób danych o nazwach polnych byłby pewnie większy, gdyby dostępna była obecnie spu
ścizna dawnego Katasteramt Lüben (szczególnie tzw. księgi łanowe, Flurbücher); niestety, Autorzy 
Słownika mogli skorzystać jedynie z nielicznych planów separacyjnych zachowanych w zespole 
Kartografia Komisji Generalnej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (stanowiącym dla bada
czy „ostatnią deskę ratunku”, gdy dla danego obszaru nie istnieje bądź jest niedostępna spuścizna 
odpowiedniego urzędu katastralnego).

21 O ile w odniesieniu do powiatu lubińskiego brak odsyłaczy od nazw niemieckich do polskich 
nie jest dużym utrudnieniem (średnio przygotowany czytelnik domyśli się, że Gaffron to Gawrony, 
a Krischen -  Krzeczyn), o tyle zupełnie inaczej będzie w południowych powiatach dolnośląskich, 
gdzie wprowadzone w latach 1945-1948 nazewnictwo polskie w zasadzie nie miało do czego nawią
zywać i znając jedynie nazwę niemiecką miejscowości, czytelnik spoza regionu zawsze będzie musiał 
sprawdzić, jaka jest jej obecna nazwa urzędowa, zanim znajdzie odpowiedni rekord w Słowniku.



1ZZ AnyKUiy recenzyjne i recenzje

źród łam i dokum en tow ym i i ak tow ym i22. W ydaje  się, że  p rzy  dostępnym  obecn ie  zasobie 
ź róde ł w y brana  przez  A u to rów  S ło w n ika  m etoda rekonstrukcji i p rezen tac ji graficznej to 
pografii po szczegó lnych  m ie jscow ośc i je s t  op tym alna . P rzy  om aw ian iu  tab lic  barw nych  
należy  także  p o ch w alić  udostępn ien ie  czy te ln ikom  n ie  ty lko  szk iców  rekonstrukcy jnych , 
lecz także w ycinków  m apy R eg lera  i u rm esstischb la ttów , um ożliw ia jących  b ieżącą  w ery
fikację p racy  A u to rów 23.

N a w y so k ą  ocen ę  zasłu g u je  p ie rw szy  to m  S ło w n ika  od  strony  red ak cy jn e j. Jak  n a  
dzieło  n a  w skroś kata logow e, om aw ian a  tu  p raca  zaw iera  m ało  n iedoc iągn ięć  i p rzeoczeń  
o charak terze  redakcy jno -techn icznym  zarów no  w  tekśc ie24, ja k  i w  w arstw ie  ilu stracy j
nej25. Z darza ją  się w praw dzie  pew n e  n iekonsekw encje26 czy n iezręczności sty listyczne27, 
je d n a k  n ie  zab u rza ją  one  o g ó ln eg o  ob razu  dz ie ła , m im o  k ró tk ieg o  te rm in u  rea lizac ji, 
ca łk iem  dop racow anego . Z  recenzenck iego  obow iązku  p o zw o lę  sob ie  odno tow ać k ilka 
ty lko  uchyb ień , k tó re  w krad ły  się do om aw ianego  tu  tom u, a n ie  są  zupełn ie  n ie isto tne  d la  
je g o  treści. N a  s. 68 pod  ryc. 12 do tyczącą  zna lez isk  z B y tkow a um ieszczono  om yłkow o 
num er s tanow iska  na  obszarze  A Z P  zam iast num eru  w m iejscow ości. N ato m iast n a  s. 67,

22 Por. s. 16-18 omawianej publikacji.
23 Często fragmenty te są jednak nieco za bardzo skadrowane i pomniejszone, co nie zawsze uza

sadnione jesfrozległością szkicu rekonstrukcyjnego; tablic, gdzie wystąpiło to zjawisko, naliczyłem 
aż 24 (mowa o tych dotyczących: Brodowic, Bytkowa, Chełmka Wołowskiego, Chełma, Dębicy, 
Gawronek, Gawronów, Górek, Gwizdanowa, Kalinówki, Kliszowa, Kozic, Księginic, Lasowic, Mi- 
łogoszczy, Miroszowic, Olszan, Radoszyc, Radomiłowa, Redlić, Samitz, Sima, Studzionek i Wyso
kiego).

24 Na s. 5 pozostawiony zbędny przecinek w  wersie 16, na s. 99 kwota 11180 zamiast 1180 grz., 
na s. 113 przeoczone wytłuszczenie pojedynczej litery, na s. 124 dywiz pozostawiony w środku 
niepodzielonego wyrazu, na s. 135 niezamknięty nawias z odsyłaczem źródłowym, na s. 163-164 
„odnośnie” zamiast „odnośnie do”, na s. 165 brak kropki po frazie „bez nr”, na s. 174 brak przecinka 
i skrótu „nr” przy cytowaniu dokumentu z SUb VI. Doliczyłem się także trzech przypadków (dwa 
w katalogu, jeden w bibliografii) niepoprawnego (w środku zgłosek) dzielenia wyrazów przy prze
noszeniu.

25 Jedynymi uchybieniami w tym zakresie, jakie udało mi się dostrzec, były: nieodrastrowanie 
fotografii reprodukowanej na ryc. 10 (s. 65) oraz nieprawidłowe -  moim zdaniem -  ustawienie frag
mentu ceramiki do rysunku na ryc. 90 (mowa o wylewie pucharu z ryc. 90d).

26 Np. oboczne stosowanie określeń archiprezbiteriat (w większości przypadków) i archipre- 
zbiterat (s. 105, 120, 127, 137, 143). Rzadsze są inne przypadki niekonsekwencji, np. równoległe 
występowanie sformułowania „pleban miejscowości x” bądź „pleban w miejscowości x” (s. 143); 
dalsze przykłady: por. wyżej, w przyp. 9. Konsekwencji nie można za to odmówić Autorom w zakresie 
pisowni wielką literą nazw zakonów i zgromadzeń zakonnych, choć zwykle nie występują one pod 
nazwami pełnymi, więc powinny być pisane małymi literami.

27 Wydaje się np., że wikariusze kapituły głogowskiej powinni być nazywani wikariuszami, a nie 
wikarymi (tak np. na s. 69, 81, 82, 91, 130, 139). Na s. 179 niejaki Stary Goren wystąpił jako „tzw.”; 
określenie takie byłoby chyba bardziej na miejscu, gdyby chodziło o rzecz, a nie osobę. Szczególnie 
w odniesieniu do statusu i uposażenia fundacji kościelnych dążenie do zwięzłości skłoniło Autorów 
do używania skrótów myślowych kosztem precyzji sformułowań (por. s. 70: kościół „przekształcony 
w jeden z głogowskich kanonikatów”; s. 82: folwark w Chróstniku „należący do kościoła” -  czytelnik 
musi domyślać się, że mowa o jego przynależności do uposażenia kościoła parafialnego; s. 86-87, 
89, passim: książę „do kościoła włączył lenno kościelne”). W punkcie drugim niektórych haseł (zob. 
s. 72, 96, 98, 130, 150, 160) znalazło się także określenie „gospodarstwa pojedyncze” w miejscach, 
gdzie jak można sądzić z częstego skontrastowania go z określeniem „gospodarstwa na planie 
zamkniętych czworoboków” chodziło chyba o gospodarstwa jednobudynkowe.



w haśle „Buszkowice”, w punkcie 1. -  o ile można sądzić z opisu, bo nie sprawdziłem tego 
w archiwaliach -  upadek lenna (Heimfall) opisano jako „powrót do dawnego właściciela, 
czyli biskupa” (tak jakby senior nie zachowywał przez cały czas prawa własności). Bez 
żadnego komentarza zamieszczono na s. 180 wzmiankę o odkryciu odcinka brukowanej 
drogi w Tymowej, choć podstawy jej datowania na średniowiecze są niedostateczne28.

Mimo wyliczonych wyżej uchybień, w większości przecież małej wagi, zespół pod 
wodzą Dominika Nowakowskiego świetnie wywiązał się z postawionego sobie zadania, 
tworząc przejrzystą, wewnętrznie spójną, nowoczesną, a do tego naprawdę (nie tylko dekla
ratywnie) interdyscyplinarną koncepcję słownika prawdziwie historyczno-geograficznego. 
Wizja ta doskonale wpisuje się w koncept przedstawiony kilkadziesiąt lat wcześniej przez 
Karola Buczka, tyle że odpowiednio szerzej uwzględnia ona dane geograficzne i archeolo
giczne, co było możliwe dzięki zaangażowaniu uznanych specjalistów tych dyscyplin. Co 
więcej, nowy śląski słownik dzięki udziałowi w tym projekcie kartografa i dołączeniu doń 
barwnych tablic jest zarazem atlasem. Omawiany tu pierwszy tom nowego wydawnictwa 
poświadcza nie tylko trafność tak śmiało pomyślanej koncepcji, lecz także kompetencje 
Autorów do tworzenia pomnikowego, bądź co bądź, dzieła. Aby się o tym przekonać, wy
starczy lektura haseł jego pierwszego, lubińskiego tomu: zwięzłych, treściwych, niewpro- 
wadzających czytelnika w wybujały gąszcz podpunktów, skrótów, przypisów, odsyłaczy 
i detali mało ważnych29. Pozostaje zatem życzyć Autorom Słownika, ut monumentům aere 
perennius exigant, i oczekiwać niecierpliwie kolejnych jego tomów. W końcu do objęcia 
tym jakże potrzebnym wydawnictwem pozostało jeszcze 97,2% obszaru Śląska...

* * *

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

KOMUNIKACJA, KTÓRA STWARZA REGION

Uwagi na marginesie pracy Martina Č ap sk ieg o , Zrození země. Komunikující spole
čenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013, ss. 220.

Autor recenzowanej pracy bez wątpienia należy do najszerzej znanych i uznanych 
badaczy późnośredniowiecznych dziejów Śląska. Jego publikacje, ukazujące się zarówno 
w Czechach, jak i w Polsce oraz Niemczech, koncentrowały się dotychczas wokół tematyki

28 W związku z czym w swojej pracy o osadnictwie wiejskim nie umieściłem tych znalezisk 
nawet w zestawieniu dróg datowanych szeroko bądź jedynie potencjalnie sięgających średniowie
cza (Krzysztof Fok  t, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań 
archeologicznych, Kraków 2012, s. 171).

29 Warto np. zaznaczyć, że bez dużej szkody dla przejrzystości tekstu Autorzy mogli spokojnie 
wprowadzić skróty dla większej liczby wyrazów często używanych (w rodzaju „ż” ‘żona’, „ks.” 
‘książę’, „cz.” ‘część’, „l.d.” ‘lewy dopływ’, „wzg.” ‘wzgórze’ itp.) czy też „odchudzić” geograficz
ny punkt drugi haseł o informacje dające się wyczytać ze szkiców rekonstrukcyjnych; zrezygnowali 
jednak z tego, ułatwiając czytelnikom korzystania ze Słownika.


