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chronologii sejmów doby panowania Sobieskiego (s. 60–61), wotów na sejmie 
lat 1688–1689 (s. 221), odrzucenia posądzenia Jana III, że nie przybył na sejm 
1693 r. z powodu „choroby dyplomatycznej” (s. 298), czy lepszego naświetlenia 
okoliczności obraźliwej mowy biskupa chełmińskiego Kazimierza Opalińskiego 
na sejmie 1689 r. (s. 303). Autor sam również nie unikał korygowana swoich 
własnych pomyłek popełnionych we wcześniejszych publikacjach. Najbardziej 
istotne jest jednak znaczenie recenzowanej monografi i w dyskusji nad oceną 
panowania Jana III, jak i talentów politycznych władcy. Ocena ta nie wypada 
niestety dla króla pozytywnie — z całą pewnością na polu parlamentarnym 
nie sprostał zadaniom stojącym przed władcą niezależnej wciąż jeszcze Rzeczy-
pospolitej, w swych działaniach często bywał bardziej magnatem.

Książka R. Kołodzieja, choć obszerna i poruszająca bardzo wiele aspektów 
związanych z funkcjonowaniem parlamentaryzmu doby panowania Jana III, 
z założenia nie powinna zostać uznana za ostateczne słowo w tej kwestii. Sam 
Autor wskazuje na konieczność osobnego opracowania roli senatu i sejmików 
w systemie parlamentarnym. Poza tym gruntownego zbadania wymaga wiele 
wątków szczegółowych kolejnych kampanii sejmowych, choćby w kwestii uwa-
runkowań politycznych i międzynarodowych, które musiały być w recenzowanej 
książce ograniczone na rzecz refl eksji ustrojowej i formalno-prawnej. Dla bada-
czy życia sejmowego czasów saskich, które wciąż czeka na monografi e i syn-
tezy, dzieło Roberta Kołodzieja dostarcza wielu odpowiedzi na pytania o genezę 
negatywnych zjawisk w praktyce działań sejmowych, które doprowadzą do nie-
mal całkowitego ich uwiądu w dobie panowania Augusta III, ale także o genezę 
wielu pomysłów reformatorskich zrealizowanych z powodzeniem za panowania 
Stanisława Augusta.

 Michał Zwierzykowski
 (Poznań)

Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja 
procesu nauczania, Kraków 2014, Towarzystwo Wydawnicze „Histo-
ria Iagellonica”, ss. 408

Najstarsza polska uczelnia, Uniwersytet Jagielloński, obchodziła w 2014 r. swój 
jubileusz sześćsetpięćdziesięciolecia założenia. Z tej okazji ukazało się niemało 
publikacji, które jak to często bywa z wydawnictwami okolicznościowymi, mają 
różną wartość poznawczą. W tym samym roku ukazała się też książka Marii 
 Stinii, poświęcona jednemu z najważniejszych okresów w dziejach uczelni. Cho-
ciaż idealnie wpisywała się w cykl uroczystości krakowskich, to przeszła właści-
wie niezauważona. Ten brak zainteresowania wydaje się niezrozumiały. Autorka 
podjęła się bowiem zadania niezmiernie ważnego — nie tylko uzupełniła lukę 
w badaniach nad dziejami UJ, próbując syntetycznie ująć fenomen uczelni 
w czasach kluczowych dla zaborów, ale postanowiła popatrzeć na uniwersytet 
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z innej perspektywy niż dotychczasowi badacze. Przede wszystkim intereso-
wała ją modernizacja uczelni, a zwłaszcza unowocześnienie procesu nauczania, 
czemu do tej pory nie poświęcono w literaturze przedmiotu większej uwagi. 
A przecież bibliografi a dziejów UJ po pełnej polonizacji w roku 1871 do wybuchu 
I wojny światowej jest bardzo obszerna. Prace takich uczonych, jak: Andrzej K. 
Banach, Henryk Barycz, Wiesław Bieńkowski, Julian Dybiec, Mariusz Kulczykow-
ski, Urszula Perkowska, Stanisław Piech, Jadwiga Suchmiel, Bronisław Średniawa 
czy Alicja Zemanek omawiają liczne i ważne zagadnienia w historii krakowskiej 
uczelni tego okresu. Tym bardziej zatem M. Stinia miała trudne zadanie, aby 
z jednej strony zebrać dorobek poprzedników, a z drugiej wyznaczyć obszar, 
który do tej pory sytuował się na marginesach ich zainteresowań.

Układ pracy jest klarowny. Obejmuje poza wstępem i zakończeniem sześć 
rozbudowanych strukturalnie rozdziałów — podzielonych odpowiednio na pod-
rozdziały. Tak przyjęte założenia formalne ułatwiają czytanie i powodują, że przy 
dość zwartym stylu pisania Autorki pracę czyta się dobrze. Obszerny „Wstęp” 
(s. 9–22) to przede wszystkim skrupulatne omówienie podstawy źródłowej, wyli-
czenie ogromnej literatury do dziejów UJ w opisywanym przedziale czasowym 
oraz omówienie struktury książki. Autorka nie poświęciła w nim miejsca na 
przedstawienie przyjętej przez siebie metodologii, a i cele pracy ujęła raczej 
dość lakonicznie. Opisując zmieniające się realia funkcjonowania świata na prze-
łomie XIX i XX w. i próby odpowiedzi na nie ze strony środowisk intelektual-
nych, zaznaczyła: „Jednym z najważniejszych zadań badawczych, które zostały 
podjęte w tej pracy, było więc przeanalizowanie, jak owa modernizacja procesu 
nauczania przebiegała i w jaki sposób już nie tylko wykłady, ale seminaria, ćwi-
czenia i laboratoria stawały się niezbędnym elementem systemu nauczania. 
Jednocześnie dokonywała się zmiana edukacyjnej roli Uniwersytetu w coraz 
większym stopniu realizującego społeczne potrzeby oświatowe” (s. 9–10). Tym-
czasem poza tymi tak skrótowo ujętymi celami Autorce udało się odpowie-
dzieć na o wiele więcej szczegółowych pytań badawczych, o czym przekonuje 
lektura całości.

Pierwsze dwa rozdziały („Uniwersytety europejskie w XIX wieku — modele 
i obszary zmian” oraz „Uniwersytet Jagielloński u progu epoki autonomicznej”) 
stanowią poniekąd wprowadzenie do właściwej tematyki. Autorka w bardzo eru-
dycyjny sposób przedstawiła tło opisywanych przez siebie wydarzeń, bez którego 
trudno zrozumieć wszelkie procesy zmian, które zaszły na UJ w okresie 1871–1914. 
Określiła modele funkcjonowania poszczególnych uniwersytetów oraz pokazała, 
jak krakowska uczelnia wypadała w porównaniu z innymi szkołami wyższymi 
monarchii Habsburgów. Liczne porównania, zwłaszcza do uczelni Przedlitawii, 
w tym omówienie podstaw prawnych i materialnych oraz liczby kadry oraz 
studentów Austrii (następnie Austro-Węgier), umożliwiły M. Stinii ukazanie, jak 
ogromne przeobrażenia przeszedł krakowski uniwersytet w dobie autonomii.

Trzy kolejne rozdziały („Rozbudowa struktury administracyjnej i nauko-
wo-dydaktycznej uczelni”; „Organizacja i uwarunkowania procesu nauczania”; 
„Realizacja zadań edukacyjnych”) to zasadnicze części pracy. Napisane zostały 
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z dużym znawstwem tematyki. Autorka omówiła w nich zmiany struktur uczel-
nianych i wszechstronny rozwój UJ, ale przede wszystkim uwypukliła dynamikę 
zmian uniwersyteckiej dydaktyki. Jako pierwsza nie tylko zebrała przykłady 
nowych form zajęć dydaktycznych, jakimi były seminaria oraz zajęcia uzu-
pełniające typu lektoraty i kursy, ale wykazała, dlaczego te formy były ważne 
i potrzebne w dydaktyce. Niezmiernie interesujące są przy tym rozważania 
poświęcone realizacji zmian w prowadzaniu zajęć na poszczególnych wydzia-
łach i podejściu do tychże zmian zarówno profesorów, jak i władz decydują-
cych o ich fi nansowaniu. A według badań Autorki dynamika kreowania nowych 
katedr, a przy nich gabinetów, pracowni, laboratoriów, ambulatoriów, klinik, 
seminariów czy innych nowych form prowadzenia zajęć, stawiała UJ w czołówce 
ówczesnych uczelni bynajmniej nie tylko w monarchii austro-węgierskiej. Uzu-
pełnieniem tych procesów były habilitacje i obowiązek prowadzenia dodatko-
wych zajęć na uczelni przez tych, którym udzielono veniam legendi. Niekiedy byli 
to świetni specjaliści z różnych dziedzin, dzięki którym rozwinęły się nowe kie-
runki badań w Krakowie, a dydaktyka uniwersytecka w znaczący sposób została 
poszerzona. Autorce udało się ukazać, w jakim stopniu nowe zajęcia na UJ były 
nowe na tle ówczesnej Europy, a w jakim powielały to, co już obowiązywało na 
innych uczelniach. Fragment ten dobrze koresponduje z rozdziałem piątym. 
Autorka poddała analizie programy nauczania, a także funkcjonowanie semina-
riów — te drugie, jak udowadnia, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w uniwer-
syteckiej edukacji, kształcąc przy tym wiele umiejętności zawodowych (ważnych 
dla przyszłych nauczycieli, tłumaczy czy urzędników). Niezmiernie istotny jest 
też podrozdział poświęcony zaangażowaniu kadry uczelni w tworzenie nowych 
pomocy dydaktycznych (podręczników i skryptów), odpowiadających ówczes-
nym standardom edukacyjnym. Zestawienia autorów i tytułów, choć niekiedy 
może nużące w czytaniu, ukazują po raz pierwszy w literaturze przedmiotu skalę 
zjawiska, udowadniając naczelną tezę książki o istotnej modernizacji procesu 
nauczania w uczelni.

Z rozdziałem piątym dobrze koresponduje kolejny („Udział Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w edukacji społeczeństwa”) — pod wieloma względami jeden 
z najlepiej napisanych — ukazujący ogromne zróżnicowanie działań eduka-
cyjnych podejmowanych przez pracowników krakowskiej uczelni. Zebranie 
dokonań UJ na polu edukacji przyszłych rolników, farmaceutów, pielęgniarek, 
położnych, polityków oraz inicjatywy podejmowane na rzecz modernizacji 
szkolnictwa średniego w Galicji robią wrażenie, choć niektóre tezy znane są już 
w starszej literaturze. Okazuje się, że profesorowie krakowscy zasłynęli nie tylko 
jako autorzy podręczników do nauczania w szkolnictwie wyższym, ale i średnim, 
co Autorka skrupulatnie zebrała, podkreślając skalę zjawiska. Co więcej, udało 
się jej uchwycić fenomen funkcjonowania ówczesnych uczonych, których misją 
było nie tylko nauczanie przyszłych pokoleń (bynajmniej nie tylko w ramach 
struktur uniwersyteckich), ale i przeobrażanie cywilizacyjne świata. Natural-
nie grono profesorów i docentów UJ nie było jedynym, które tak pojmowało 
rolę uczonego, ale — jak próbuje udowadniać Autorka — jeżeli nie pierwszym 
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pod względem wielości i jakości podejmowanych akcji na ziemiach polskich 
w ówczesnym czasie, to na pewno niezmiernie konkurencyjnym dla środowiska 
Uniwersytetu Lwowskiego.

Generalnie praca pod względem ujęcia tematyki, jak i uszczegółowienia wielu 
kwestii budzi podziw. Tym bardziej że Autorce udało w sposób jasny i przej-
rzysty zachować formę syntezy, a uniknąć truizmów i częstych przy tego typu 
pracach nadmiernych pochwał dla własnego środowiska (wszak M. Stinia jest 
absolwentką i pracowniczką naukową UJ). To niezmiernie rzadka umiejętność.

Z recenzenckiego obowiązku chciałbym uwypuklić jedynie kilka drobnych 
spraw. Alfred Waterhouse wraz z Thomasem Grahamem Jacksonem nie zaprojek-
tował Oksfordu — a taki skrót został użyty na s. 37, ale pracował jako projektant 
i budowniczy dla Balliol College w Oksfordzie (zresztą więcej realizacji zrobił dla 
kolegiów Uniwersytetu Cambridge; to Jackson zasłynął głównie jako architekt 
pracujący w Oksfordzie). O ile nikt nie podważa zasług Władysława Heinricha 
i jego pracowni psychologii doświadczalnej, o tyle mimo wszystko sformułowa-
nie, że dała ona „początek badaniom psychologicznym w Galicji” (s. 100), bez 
ukazania rozwoju tej nauki we Lwowie na przełomie XIX i XX w., jest odrobinę 
zbyt „krakowskocentryczne”. Na s. 142–143 chyba za bardzo skrótowo opisano 
związki krakowskich uczonych z innymi ośrodkami. Nie to stanowiło główny 
temat rozważań M. Stinii, ale w takim wypadku Autorka mogła choć w przypisie 
odwołać się do szerszej literatury niż tylko do czwartego tomu Historii nauki 
polskiej (red. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1987). Również omówienie środo-
wiska studentów (s. 143–145) wydaje się zbyt skrótowe, zwłaszcza że przecież 
to studenci byli głównymi odbiorcami tytułowego procesu modernizacji i ich 
opinie o wdrażanych innowacjach powinny być kluczowe w pracy. Autorka do 
tego zagadnienia powróciła w podrozdziale „Uniwersytecka dydaktyka w prak-
tyce”, w niezmiernie interesujący sposób pokazując studencki odbiór form 
przekazywania wiedzy. To zdecydowanie jeden z najbarwniejszych fragmen-
tów książki — niekiedy jedynie odnieść można wrażenie, że M. Stinia ukazała 
zajęcia profesorów krakowskich oczami ich uczniów w lekko idealistyczny spo-
sób. Po przeczytaniu tego podrozdziału nasuwa się wniosek, że w UJ wykładali 
wówczas uczeni wzorcowi, z których każdy był nie tylko wybitnym badaczem, 
ale i świetnym dydaktykiem. Jeżeli taki obraz wyłania się faktycznie ze wspo-
mnień, Autorka mogła to uwypuklić w komentarzu od siebie. Z kolei w bardzo 
ciekawym podrozdziale o kształceniu kobiet napisanie, że Stefania Sempołowska 
budziła kontrowersje i ostentacyjnie demonstrowała swój światopogląd (s. 297), 
co doprowadziło do zaognienia konfl iktu Ottona Bujwida ze środowiskiem kra-
kowskim, niczego czytelnikowi nie wyjaśnia. Wszak bardzo postępowi w swych 
rozwiązaniach społecznych Bujwid i Sempołowska (o mocnych poglądach lewi-
cowych) znajdowali się w niezmiernie trudnej sytuacji w zdominowanym przez 
konserwatystów i narodowych katolików Krakowie. To przecież sprawa ogólnie 
znana w literaturze i może trzeba było się do niej odwołać.

W pracy zabrakło mi szerszych rozważań ówczesnych uczonych pracu-
jących w UJ na tematy dotyczące modernizacji uczelni i procesu nauczania. 
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Są one wzmiankowane, zwłaszcza w rozdziale piątym, ale zagadnieniu warto 
było poświęcić nawet może i osobny podrozdział dotyczący teorii dydaktyki 
poszczególnych przedmiotów w ujęciu przedstawicieli nauk, reprezentowanych 
na krakowskiej Alma Mater w tym czasie. A przecież wielu z nich było zwią-
zanych np. z redakcjami krakowskiego „Czasu” i „Nowej Reformy”, regularnie 
wypowiadając się na różne aktualne sprawy, w tym kondycji uniwersytetu. Dla-
tego też w książce M. Stinii nie do końca jest jasne, w jaki sposób krakowscy 
uczeni postrzegali własną uczelnię — a przecież jak wykazała Autorka, mieli oni 
szerokie międzynarodowe kontakty, które dawały możliwość porównywania kra-
kowskiego ośrodka do innych. W rozważaniach zabrakło chyba też odpowiedzi 
na pytanie, jak dalece środowisko Uniwersytetu Lwowskiego (bądź co bądź dużo 
większego i mieszczącego się w stołecznym Lwowie) lub też innych uczelni mogło 
mobilizować uczonych krakowskich do zwiększania swej atrakcyjności na rynku 
innowacji dydaktyczno-pedagogicznych, a co za tym idzie, w jakiej mierze roz-
wiązania stosowane w UJ były standardowe i aktualne w zmieniającym się świe-
cie ówczesnych uczelni, w jakiej przestarzałe, a w jakiej nowoczesne lub wręcz 
pionierskie. Odpowiedzi na te pytania zmieniały się w zależności od tego, o któ-
rej dekadzie mówimy. Naturalnie tego typu spojrzenie na proces modernizacji 
nauczania w uczelni wyższej wymaga szerokich badań porównawczych, wykra-
czających poza tematykę pracy. Niemniej jednak Autorka kilkukrotnie ukazywała 
historyczny rozwój danych metod nauczania i może powinna odważniej zebrać 
swoje wnioski w zakończeniu, zwłaszcza w ujęciu komparatywnym, nawet jeśli 
wnioski te miałyby wyznaczać nowe obszary badawcze. Szersze uwzględnienie 
spojrzenia osób spoza środowiska krakowskiego i nie wychowanego na ziemiach 
polskich (np. Wacława Lednickiego, porównującego Uniwersytet Moskiewski 
z krakowskim, czy Ivo Andricia — ukazującego wyższość UJ nad Zagrzebskim) 
wiele tez Autorki jeszcze by wzmocniło lub ukazało je w szerszej perspektywie.

W „Bibliografi i” widoczne są pewne potknięcia. Kilka wspomnień ( Jana 
Gebethnera, Młodość wydawcy, Andrzeja Zolla, Zollowie, Wiktora Czermaka o Ana-
tolu Lewickim czy Janusza Krężla o Marii Grzegorzewskiej) zostało umieszczo-
nych w dziale opracowań. Podobnie znalazło się tam wiele źródeł drukowanych 
(np. księgi pamiątkowe lub mowy rektorskie Józefa S. Pelczara czy Stanisława 
Spisa). Jeżeli Autorka podała poszczególne tomy Złotych ksiąg danych wydziałów 
UJ, wydane w 2000 r., to już niepotrzebne było osobne wyliczanie autorów i bio-
gramów uczonych, zamieszczonych w Księgach. Inna rzecz, że według „Biblio-
grafi i” niektóre biogramy zajmują tylko jedną stronę, choć te zamieszczone 
w Księgach są minimum dwustronicowe.

Przedstawione uwagi krytyczne (niekiedy dyskusyjne) w niczym nie ujmują 
wartości recenzowanej pracy. Jest ona oparta na bardzo szerokiej podstawie 
źródłowej (liczne archiwalia krajowe i zagraniczne) oraz bogatej, wielojęzycz-
nej literaturze przedmiotu. Publikacja pokazuje zarazem, że Maria Stinia jest 
wytrawną badaczką nie tylko dziejów UJ, ale i edukacji na poziomie wyższym 
i średnim na ziemiach polskich w XIX i XX w.; co więcej, że doskonale porusza 
się w zagadnieniach oświatowo-kulturalnych ówczesnej Europy.
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Książka została bardzo starannie wydana pod względem językowo-redakcyj-
nym. Zdobi ją stylowa i bardzo estetyczna okładka, na której znajduje się zdjęcie 
germanisty prof. Wilhelma Creizenacha i grupy jego studentów. Uwypuklenie 
tej postaci na okładce, a nie żadnej innej krakowskiej rodzimej sławy naukowej, 
pokazuje zarazem, że UJ, mimo polonizacji, przyciągał nie tylko uczonych-Po-
laków, ale i badaczy, którzy — jak Creizenach — należeli do elity intelektualnej 
Europy i chociaż mogli pracować niemal na każdym ówczesnym uniwersyte-
cie, wybrali Kraków. Krótko mówiąc, czytelnik dostał do ręki pozycję dogłębnie 
przemyślaną i rzetelnie dopracowaną, która powinna zainteresować także osoby 
spoza środowiska krakowskiego.

 Tomasz Pudłocki
 (Kraków)

Robert Spät, Die „polnische Frage” in der öff entlichen Diskussion im 
Deutschen Reich 1894–1918, Marburg 2014, Verlag Herder-Institut, 
ss. 477

Stosunki polsko-niemieckie z przełomu XIX i XX w. znajdują się w sferze zain-
teresowań historyków od stulecia. Już w okresie po 1918 r. debata polityczna 
gładko ewoluowała w debatę historyczną, niosącą zresztą tak przed II wojną 
światową, jak i po niej duży ładunek polityczny. Okazuje się jednak, co Robert 
Spät udowodnił w swej książce, że mimo tak długiej tradycji badawczej można 
uzupełnić stan wiedzy o nowe ustalenia.

Cezury czasowe omawianej książki są czytelnie zakreślone i mają swoje uza-
sadnienie merytoryczne. Autor rozpoczyna swą narrację od fi aska ugody pol-
sko-niemieckiej, jaką polskie środowiska konserwatywne od 1891 r. próbowały 
zawrzeć z nowymi władzami niemieckimi, korzystając z faktu wstąpienia na tron 
Wilhelma II i dymisji Ottona von Bismarcka. Wywód Autor kończy klęską Niemiec 
w I wojnie światowej i odrodzeniem państwa polskiego, co otwierało w stosunkach 
polsko-niemieckich i poświęconej im debacie publicznej zupełnie nowy rozdział.

Jako główne cele swej pracy Spät wskazał analizę przebiegu debaty, głównych 
tematów, wokół których się ogniskowała (w tym zwłaszcza stosunku Niemców do 
narodu polskiego, konfl iktu narodowościowego na wschodnich kresach Prus oraz 
polityki pruskich władz względem Polaków), oraz wykorzystywanej argumenta-
cji. Przedstawił także kanały komunikacji społecznej, w ramach których toczyła 
się dyskusja (s. 4). Ustalenia Autora zostały oparte na bogatej i różnorodnej bazie 
źródłowej: artykułach prasowych, zapisach debat parlamentarnych, broszurach, 
pamfl etach, listach otwartych, memoriałach i wspomnieniach. Badacz sięgnął 
także po zasoby archiwów, głównie berlińskich, w tym kolekcje wycinków pra-
sowych Związku Rolników i różnych organów pruskiego aparatu państwowego.

W pierwszej części książki Spät poddaje analizie dwa bodaj najpowszech-
niej używane w politycznej debacie slogany, a mianowicie „polskie zagrożenie” 

http://rcin.org.pl
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