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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. 

Deutsch-polnische  Beziehungen in Geschichte  und Ge-
genwart.  Bibliographie  1900-1998. Herausgegeben 
von Andreas L a w a t y und Wiesław Mincer un-

ter Mitwirkung von Anna D o m a ń s k a (Veröffen-
tlichungen des Deutschen Polen-Instituts Dar-
mstadt, Bd. 14), Bd. 1-4, Harrasowitz Verlag, Wies-
baden 2000, ss.1384, 1143, 1060, 725. 

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-
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niec XIX w. Pod względem przedmiotowym bibliografia  doty-
czy — najkrócej rzecz ujmując  — ostatniego z górą  tysiąclecia, 
poczynając  od kształtowania się państwa polskiego i chrztu Pol-
ski (uwzględniając  wszakże w reprezentatywnym wyborze także 
ostatnich kilka wieków prahistorii), aż po rok 1998. Ramy geo-
graficzne  bibliografii  są  zakreślone szeroko i elastycznie, nie 
ograniczają  się (choć bez wątpienia  koncentrują)  do obszarów 
pogranicza etnicznego i politycznego, obejmują  również ważną 
z punktu widzenia tematu część zjawisk i procesów ogólnonie-
mieckich, ogólnopolskich, czy wręcz europejskich. 

Bibliografii  została nadana rozbudowana i przemyślana 
struktura wewnętrzna. Składa się ona z 11 obszernych, nierów-
nych rozmiarem, części. Mają  one autorski charakter (nazwiska 
autorów podaję w nawiasach). Część I (Andreas Lawaty), zaty-
tułowana „Polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura — 
w poszczególnych epokach i regionach", jak gdyby „ogólno-
historyczna", jest najobszerniejsza (zajmuje cały I tom i liczy 
21003 pozycji). Na tom II złożyło się 5 części: II. Religia 
(A. Lawaty, 4399 pozycji), III. Książka  (Janusz Tondel, 1969 
pozycji), IV. Prasa (J. Tondel, 1957 pozycji), V. Nauka i oświata 
(Wiesław Mincer i Danuta Poklewska, 6618 pozycji), VI. Filo-
zofia  i psychologia (Krystyna Krzemieniowa, 846 pozycji). 
W tomie III znalazło się 5 części: VII. Język (Waldemar Grzy-
bowski, 2920 pozycji), VIII. Literatura (A. Lawaty, 6916 pozy-
cji), IX. Sztuka (Jan Kotłowski, 3403 pozycji), X. Muzyka 
(Henryk Baranowski, 1609 pozycji) i XI. Teatr, film,  radio, tele-
wizja (Kamila Maj, 1534 pozycji). Do tego należy doliczyć sto-
sunkowo nieliczne (biorąc  pod uwagę rozmiary dzieła) uzupeł-
nienia (głównie z ostatnich dwóch lat) zamieszczone (jako 
część XII) na s. 1049-1060 trzeciego tomu. 

Wewnętrzny układ treści w poszczególnych działach jest 
— z uwzględnieniem ich specyfiki  — ujednolicony, co sprawia, 
że są  one porównywalne. Po wstępie autora-redaktora, wyja-
śniającym  specyfikę  części i założenia przyjęte dla jej bibliogra-
ficznego  ujęcia, następuje rozbudowana do czterech stopni sy-
stematyka. Ma ona układ rzeczowo-terytorialno-chronologicz-
ny. Jej stałymi elementami są:  (1) Ogólne narzędzia pracy (bib-
liografie,  kompendia typu encyklopedii i słowników meryto-
rycznych [w przypadku języka — językowych], czasopisma i se-
rie wydawnicze, antologie tekstów, sprawozdania z literatury 
itd.); właściwy ciąg  bibliograficzny  według epok historycznych 
(w dziale I wyodrębniono osobne rozdziały [3-9]: prahistoria, 
średniowiecze — do 1525, czasy nowe (1525-1815), XIX w. 
(1815-1918), 1918-1939,1939-1945,1945-1998; w innych dzia-
łach stosownie do ich specyfiki);  poszczególne osoby w ukła-
dzie alfabetycznym  (w części I nr 10). W dziale „ogólnohisto-
rycznym" wspomniany główny ciąg  chronologiczny poprzedzo-
ny został rozdziałem (2) „Niemcy i Polacy w historii europej-
skiej", obejmującym  prace ogólne lub o treści wykraczającej 
poza jedną  epokę. Zarówno w tym, jak również w dalszych roz-
działach, ujęcie rzeczowe (np. granica polsko-niemiecka, mi-
gracje-osadnictwo-kwestie narodowościowe, Żydzi, imagolo-
gia) sąsiaduje  z terytorialnym. Wyodrębnienie poszczególnych 
obszarów intensywnych stosunków wzajemnych dokonane zo-
stało szczególnie elastycznie, stosownie do epoki i dziedziny ży-
cia. I tak dla średniowiecza wyodrębniono: państwo Zakonu 
Krzyżackiego i Prusy, Pomorze, Brandenburgię/Nową  Marchię, 
Śląsk  i Szwajcarię; dla „XIX w.": Prusy Wschodnie i Zachod-
nie, Pomorze, Poznańskie, Śląsk,  Austrię/zabór austriacki, 
Szwajcarię (zasadniczo w aspekcie polskiej emigracji). 

Przyjęta konstrukcja bibliografii,  wobec zazębiania się 
problematyki z różnych działów (np. historii, historii sztuki i li-
teratury) oraz zasada nie powtarzania konkretnych prac, po-

ciągnęły  za sobą  pewną  nieostrość podziału i w konsekwencji 
występowanie prac, zwłaszcza z pogranicza dziedzin, w działach 
„sąsiednich".  Wysoka jakość pracy i kompetencje zespołu 
współpracowników sprawiły jednak, że niedogodność ta nie 
osiągnęła  nadmiernego rozmiaru, a dodatkowym, choćby czę-
ściowym, jej wyrównaniem jest wspomniany system odsyłaczy 
wewnętrznych oraz zamieszczone w tomie IV obszerne indeksy: 
autorów, recenzentów i redaktorów (s. 125-478), osób wymie-
nionych w tytułach bądź  w komentarzu (s. 481-603), geogra-
ficzny  (nazw miejscowości, terenowych, wodnych, regionów 
i krajów, s. 607-703) i rzeczowy (z odesłaniami do systematyki, 
nie do pojedynczych pozycji bibliografii,  s. 707-725). Poza tym 
IV tom dzieła zawiera zbiorcze zestawienie treści trzech pier-
wszych tomów (s. 7-9), wskazówki co do układu bibliografii 
i sposobu korzystania z niej (s. 11-17), ogólny wykaz skrótów 
(s. 19-26) i wykaz wykorzystanych periodyków wraz z ich skró-
conymi tytułami stosowanymi w bibliografii  (s. 29-122). 

Wskazywanie ginących  w ogromie materiału usterek mery-
torycznych (brak jednych prac, uwzględnienie innych, nie ko-
niecznie na to zasługujących),  redakcyjnych (dyskusyjne zakwa-
lifikowanie  danej pracy do określonej grupy) czy adiustacyjnych 
(te zdarzają  się, na ile można wyrokować po wyrywkowym, rzecz 
jasna, zapoznaniu się z całością  dzieła, zupełnie wyjątkowo), 
byłoby zwykłą  i bezcelową  impertynencją.  Bibliografia  „millen-
nium stosunków polsko-niemieckich" w zwierciadle ostatniego 
stulecia jest wydarzeniem naukowym i ogólnokulturalnym wy-
sokiej rangi. Niewątpliwy  wydaje się również polityczny jego 
aspekt. Inicjatorom i realizatorom dzieła, oraz wszystkim jego 
protektorom należy się szczera wdzięczność. Nauka otrzymała 
pierwszorzędne narzędzie badawcze, umożliwiające  nie tylko 
dotarcie do mnóstwa trudnych nieraz do odnalezienia i zupeł-
nie zapomnianych prac, lecz także do refleksji  i introspekcji 
ogólniejszej. Pojawiają  się dwa postulaty: okresowego (np. co 5 
lub 10 lat) kontynuowania bibliografii  polsko-niemieckiej, oraz 
sięgnięcia podobnym (zapewne już nie tak obszernym) retro-
spektywnym spojrzeniem na piśmiennictwo dawniejsze — do 
końca XIX wieku. Bibliografia  taka jak tu omówiona nie jest 
bowiem jedynie narzędziem badawczym, lecz dokumentacją 
ważnej dziedziny wzajemnych stosunków dwóch tak silnie jak 
Niemcy i Polacy, na dobre i złe związanych  ze sobą  narodów 
europejskich. Może byłoby tu miejsce na polską  tym razem ini-
cjatywę? 

J.  S. 

Bibliografia  historii  Śląska.  Bibliografie  dëjin  Slezska. 
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