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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. 
1990-1991, oprac. Lubomfr  Bajer, Zdzisław Gę-
bołyś , Grażyna Pań ko, Małgorzata Pawlak, 
Karol S a n o j c a, pod red. K. S a n o j c y, Wrocław-
-Opava, Centrum Badań Sląskoznawczych i Bohemi-
stycznych Uniwersytetu Wrocławskiego/Slezky ûstav 
SZM Opava, 2000; Bibliografia  historii  Śląska  za rok 
1992, oprac. Lubomfr  Bajer, Zdzisław G ę b o ł y ś, 
Artur Harc, Tomasz Jaworski , Małgorzata 
Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca , Ewa 
Wyglenda, pod red. K. Sanojcy, Wrocław, [wy-
dawcy jw.], 1995 [1997], ss. 130; Bibliografia  historii 
Śląska.  Bibliografie  dijin  Slezska.  1993, oprac. i red. 
j/w, Wrocław-Opava, [wydawcy jw.], 1999, ss. 162; 
Bibliografia  historii  Śląska.  Bibliographie  zur Ge-
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schichte  Schlesiens.  Bibliografie  dîjin  Slezska,  1994, 
oprac./bearb. jw., red. Ralf  Köhler, K. San oj ca 
(Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde 
Ostmitteleuropas, 18), Wrocław-Marburg, Cen-
trum Badań Sląskoznawczych i Bohemistycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Verlag Herder-Insti-
tut/Slezky ûstav SZM Opava, 1997, ss. 224; Bibliogra-
fia  historii  Śląska.  Bibliographie  zur Geschichte  Schle-
siens. Bibliografie  dîjin  Slezska.  1995, oprac./bearb. 
Luboirnr Bajer, Zdzisław Gębołyś , Artur 
Harc, Tomasz Jaworski , Ralf  Köhler, Małgo-
rzata Pawlak, Anna Ru s n ok, Karol S a n oj ca, 
Ewa Wyglenda, red. K. Sanojca, Kai S truve 
(Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde 
Ostmitteleuropas, 25), Wrocław-Marburg, [wy-
dawcy jw.], 2000, ss. 340. 

Dzieje Śląska  są  nierozerwalnie złączone  z dziejami trzech 
otaczających  go państw, Czech, Niemiec i Polski. Jego historią 
zajmują  się z dużym powodzeniem badacze z każdego z tych 
krajów. Byłoby zatem rzeczą  naturalną,  aby coroczna bibliogra-
fia  historii Śląska  była przygotowywana zbiorowym wysiłkiem 
badaczy czeskich, polskich i niemieckich. Na przeszkodzie te-
mu przez długi czas stała Historia. Dopiero głębokie zmiany 
zachodzące  w całej Europie, które po 1989 r. objęły również 
Europę Środkową,  w tym centralnie położony Śląsk,  pozwoliły 
na rozpoczęcie powolnego, często trudnego procesu przezwy-
ciężania podziałów. Dzieje ostatnich, obejmujących  lata 
1990-1994, tomów corocznej Bibliografii  historii Śląska  dobrze 
ten proces ilustrują. 

Niewątpliwie  największym doświadczeniem i warsztatem 
w zakresie wydawania bieżącej  Bibliografii  historii Śląska  dyspo-
nowało środowisko historyków wrocławskich, które bibliogra-
fię  taką  wydawało od okresu powojennego (pierwszą,  za lata 
1939-1946, wydał w 1954 r. Karol Maleczyński; zestawienie 
wszystkich przynosi ostatnio wydany tom Bibliografii  za lata 
1990-1991, s. XXI-XXII). Ono też wzięło na siebie trud skoor-
dynowania wysiłków. Najszybciej udało się nawiązać  współpra-
cę z badaczami czeskimi, skupionymi w Instytucie Czeskim 
w Opawie. Wspólnie opracowane zostały i wydane tomy Biblio-
grafii  za lata 1990-1993. Jako istotna nowość pojawiły się w nich 

trójjęzyczne spisy treści oraz indeksy rzeczowe: polski, czeski, 
niemiecki. 

Dopiero od tomu Bibliografii  za rok 1994 udało się nawią-
zać współpracę z Instytutem Herdera w Marburgu, kontynuato-
rem znaczących  tradycji przedwojennej śląskiej  bibliografistyki 
niemieckiej i wydawcą  Schlesische  Bibliographie.  Kolejne tomy 
są  opracowywane we współpracy trójstronnej i wydawane w ośrod-
ku wrocławskim. 

Istotną  nowością  wprowadzoną  od tomu „za rok" 1994 jest 
podanie przy każdym tytule pracy także tytuł publikowanego 
streszczenia. Jeśli takiego nie było, wówczas tytuł pracy przetłu-
maczono na język niemiecki. Prace opublikowane w Niemczech 
i Europie zachodniej otrzymały opisy niemieckie, a opubli-
kowane w Polsce i innych krajach środkowoeuropejskich — 
polskie. 

Od tomu Bibliografii  za rok 1995 zmieniła się stosowana 
dotychczas systematyka prac. Zastosowana została mianowicie 
systematyka używana w innych bibliografiach  opracowywanych 
przez Instytut Herdera we współpracy z instytucjami polskimi 
(Biblioteką  Uniwersytecką  UMK w Toruniu), czeskimi (Akade-
mia Nauk Republiki Czeskiej) i słowackimi (Słowacka Akade-
mia Nauk), tzn. dobrze znanym wszystkim historykom biblio-
grafiom  Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza oraz Czech. 
Odpowiada to opracowanemu niedawno projektowi gromadze-
nia literatury na temat historii Europy Środkowo-Wschodniej 
(por. Bibliographien  zur Geschichte Ostmitteleuropas,  hrsg. v. 
Norbert Kersken u. Ralf  Köhler (Tagung zur Ostmitteleuro-
pa-Forschung, 5), Marburg 1997) oraz umożliwia pełne wpro-
wadznie bibliografii  śląskiej  do bibliograficznej  bazy danych do 
historii Europy Środkowowschodniej (Litteraturdatenbank zur 
Geschichte Ostmitteleuropas), dostępnej od 1998 r. na stronie 
internetowej Instytutu Herdera w Marburgu (http://www. uni-
-marburg.de/herder-institut/grundlagen/bibliographien/lit_db. 
html). Ze zmianą  tą  łączy  się także zmiana szaty graficznej 
Bibliografii,  która jest teraz identyczna z tą,  w jakiej wydawane 
są  inne bibliografie  firmowane  przez Instytut Herdera. 

Układ wszystkich omawianych tomów jest rzeczowo-chro-
nologiczny. Orientację w materiale ułatwiają  trzy indeksy: auto-
rów, geograficzny  i rzeczowy (ten ostatni w trzech wersjach ję-
zykowych). 

M.  D. 
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