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Trzecia część pracy, to prezentacja władz partii politycznych i wybranych organizacji społecznych. To ostatnie pojęcie ma 
nader szeroki zakres obejmując organizacje młodzieżowe, centrale związkowe, organizacje spółdzielcze, kombatanckie etc., 
a także takie atrapy polityczne, jak Front Jedności Narodu czy Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego. Przedstawiając 
władze organizacji społecznych Mołdawa ograniczył się z reguły do podania nazwisk przewodniczących i czasu kadencji 

Pamiętając o należnym Autorowi zestawienia szacunku za włożony wysiłek benedyktyńskiej cierpliwości w zestawieniu list 
nazwisk, trud korekty, recenzent ma obowiązek dokonania krytycznej oceny. Pierwsza uwaga dotyczy kontrowersyjnego 
terminu „Powojenna Polska". Osobiście optowałbym za określeniem PRL, które cechuje wyraźna zwartość, chociaż dla 
purysty może powstałby problem, czy okres do 1952 r. można objąć tą nazwą. Wprowadzając z jednej strony enigmatyczne 
pojęcie „Powojenna Polska", z drugiej Mołdawa nader konsekwentnie nie interesuje się władzami Polski na obczyźnie, 
władzami partii i organizacji nielegalnych lub zdelegalizowanych w latach 1944-1945. Zamiar aktualizacji opracowania przez 
wprowadzenie ekipy Tadeusza M a z o w i e c k i e g o , jak i polityków obozu Solidarności, zwartość zestawienia raczej osłabia niż 
wzmacnia. Przykładowo z hasła „komitety obywatelskie" (s. 313) nie dowiadujemy się wiele więcej niż to, że trzykrotnie się 
przekształcały. Najciekawszy dla czytelnika, pełny skład Komitetu pozostaje nieznany. 

Przed Autorem każdego zestawienia, zawsze z uwagi na objętość opracowania, staje pytanie, co uwzględnić, z czego 
zrezygnować. Wertując książkę Mołdawy zastanawiałem się, w jakim stopniu sieć zarzucona na „ludzi władzy" lat 1944-1991 
zdołała ich wszystkich uchwycić. Mołdawa skupił swe zainteresowanie na centralnej administracji państwowej i tę odwzorował 
w miarę ściśle. Konstatacja ta kontrastuje z dość banalnym stwierdzeniem, że w PRL rzeczywista władza (abstrahując od 
dyskusji nad problemem suwerenności) znajdowała się w gestii partii komunistycznej, a w okresie stanu wojennego wojska. 
Informacje dotyczące PZPR wypadały w recenzowanym zestawieniu raczej blado. Wspomniałem o braku oznaczenia sfer 
kompetencji członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC (co notabene zawsze pilnie śledziła sowietologia). Mankamentem 
wydaje się brak obsady stanowisk kierowników wydziałów w KC, których rola w państwie często była daleko większa niż 
wewnątrzpartyjna. Z ludzi mających znaczny zakres rzeczywistej władzy nie zmieścili się w opracowaniu pierwsi sekretarze 
wojewódzcy PZPR, chociaż ich absencję usprawiedliwia koncepcja ograniczenia spisu stanowisk do szczebla centralnego. Jeżeli 
ktoś zechce badać kariery polityczne osób wchodzących do elit władzy, zapewne rozczaruje się ograniczeniem informacji 
o organizacjach młodzieżowych (ZMP, ZMS, ZSP, ZMW) do nazwisk ich przewodniczących. Zestawienie Mołdawy nie 
obejmuje też ani wojska (z wyjątkiem składu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), ani Kościoła. 

Powyższe uwagi można by mnożyć, jak również dyskutować nad ich zasadnością. Formułując je, nie chciałbym jednak 
dezawuować trudu Autora, a tylko wskazać na ograniczenia, jakie dla studiów prosopograficznych, które na podstawie 
omawianego opracowania można i warto podjąć, mogą się w ich toku pojawić. Badania takie podejmuje poniekąd sam 
Mołdawa, publikując w formie tabel rozmaite zestawienia. Powielają one wcześniej opublikowane dane. Dowiadujemy się 
z nich, że najdłużej, bo 45 lat piastował mandat poselski Józef Ozga-Michalski (s. 168), że Piotr Jaroszewicz zasiadał w Radzie 
Ministrów 10 684 dni, zaś E. Stawiski był ministrem przemysłu lekkiego przez 19 lat i 9 dni czyli razem 6949 dni (s. 218 - 219). 
Czy akurat te zestawienia są najwłaściwsze, można się spierać, ale na pewno ważne pozostaje, że trud Mołdawy pozwala innym 
badaczom na konstruowanie takowych zestawień - szkiców do zbiorowego portretu rządzących Polską grup. 

Poważnym mankamentem opracowania Mołdawy, jeśli pretenduje ono do miana naukowego, jest niestety brak odsyłaczy 
do źródeł, jak i innych informatorów. Wyjątkiem jest odwoływanie się do Monitora Polskiego lub Dziennika Ustaw przy 
prezentacji składów władz państwowych. Rozumiem, że do celów reklamowanych na okładce wydrukowano zdanie Jest to 
jedyne tego rodzaju opracowanie w naszym kraju ". Czytelnik, który pamięta, że w 1979 r. Tadeusz Mołdawa opublikował jako 
rezultat swych badań zestawienie „Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979. Skład osobowy i podstawy prawne 
funkcjonowania według stanu na dzień 30 IX 1979", chciałby wiedzieć, co Autor sądzi o nim po latach, bo dla recenzenta 
„Ludzie władzy" wydają się wznowieniem rozszerzonym i uzupełnionym. 

Istnieje nadto szereg informatorów, czasem doskonałych, jak cyklicznie publikowany od ćwierć wieku „Informator Nauki 
Polskiej", chociaż ograniczony do wąskiej dziedziny, czasem starszych, jak pochodzący z 1977 r. informator Józefa 
J a k u b o w s k i e g o „Członkowie władz naczelnych PPR, PPS, PZPR" i słowników biograficznych typu „Kto jest kim 
w Polsce", do których warto by czytelnika odesłać, zwłaszcza jeżeli, jak już zaznaczono, własne zestawienie zawiera nader 
skomprymowane informacje. Tym niemniej swym opracowaniem Tadeusz Mołdawa stworzył pożyteczny instrument 
pozwalający na orientowanie się w rozmiarach personalnych zmian i przebiegu karier politycznych lat 1944-1989. 

Andrzej Skrzypek 

Der Reisebericht Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Herausgegeben von 
Peter J. Brenner, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1989, s. 567+nlb. (Suhrkamp Taschenbuch 
Materialien). 

Jest to praca zbiorowa, której autorzy postanowili zapełnić dotkliwą lukę badawczą, jaką jest niedorozwój refleksji 
teoretycznej na temat relacji z podróży, choćby w odniesieniu do obszaru kultury niemieckiej. Zbiór rozpoczynają dwie 
rozprawki o charakterze metodologicznym: Petera J. B r e n n e r a , Die Erfahrung der Fremde. Zur Entwicklung einer 
Wahrnehmungsform in der Geschichte des Reiseberichts (s. 14-49), w której Autor rozpatrzył pewne podstawowe pojęcia 
związane z postrzeganiem tego co obce i zewnętrzne w stosunku do własnego świata i własnego systemu wartości oraz odbicie 
przemian w tym zakresie na formułowane w europejskim kręgu kulturowym cele podróżowania i literackie efekty podróży; 
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rozważania te uzupełnił refleksją dotyczącą dziejów gatunku literackiego „podróży", czy raczej „relacji z podróży" Wolfgang 
Neuber , Zur Gattungspoetik des Reiseberichts. Skizze einer historischen Grundlegung im Horizont von Rhetorik und Topik 
(s. 50 - 67). Oba te artykuły powinny moim zdaniem stanowić punkt wyjścia wszelkich badań nad relacjami podróżniczymi 
niezależnie od epoki historycznej. 

Siedemnaście rozpraw szczegółowych omawia główne problemy literatury podróżniczej od średniowiecza po wiek 
XX. Heiko Uecker , Altnordische Reiseliteratur (s. 68-80), wykracza nawet, ściśle rzecz biorąc, poza obszar kultury 
niemieckiej, ale decyzję uwzględnienia problematyki staronordyckiej w tomie należy uznać za trafną. Gerhard Wolf, Die 
deutschsprachigen Reiseberichte des Spätmittelalters (s. 81-116), skoncentrował się z natury rzeczy na opisach piel-
grzymek do Ziemi Świętej. Humanistyczne poetyckie (rzadziej prozaiczne) opisy podróży stanowią przedmiot artykułu 
Hermanna Wieganda , Hodoeporica. Zur neulateinischen Reisedichtung des sechzehnten Jahrhunderts (s. 117-139). 
Z autorów polsko-łacińskich wspomina Wiegand Sarbiewskiego. Za jeden z najważniejszych w zbiorze uznajemy artykuł 
Justina Stagla , Die Methodisierung des Reisens im 16. Jahrhundert (s. 140-177), oparty przede wszystkim na im-
ponującej (około 300) liczbie popularnych w XVI-XVIII w. traktatów i poradników ,jak podróżować". W tej liczbie 
znajduje się mało ciągle znany traktat Institutio peregrinationum Piotra Mieszkowskiego, opublikowany w Lowanium 
w 1625 r. Eberhard Berg, „Wie ich in der tyrannischen Völcker Gewalt kommen bin". Hans Stadens Reisen in die 
Neue Welt (s. 178-196), zajął się relacją heskiego podróżnika czy raczej konkwistadora (ok. 1525-ok. 1576), który 
popadł w niewolę Indian w okolicach Rio de Janeiro. Na żywe zainteresowanie nauki polskiej może, jak sądzę, liczyć 
artykuł Hilde de Ridder -Symoens , Die Kavalierstour im 16. und 17. Jahrhundert (s. 197-223), jako że i w Polsce 
w drugiej połowie XVI i w XVII w. podróże młodych magnatów i szlachty do szkół i dworów europejskich nie były 
rzadkością. 

„Reisen in die Fremde sind nicht immer auch Reisen in die Ferne" - przypomina trafnie autor następnej 
rozprawy Jürgen Os te rhammel , Reisen an die Grenzen der Alten Welt. Asien im Reisebericht des 17. und 18. 
Jahrhunderts (s. 224-260). U progu czasów nowych nie tylko górzysta Szkocja, którą wymienia w tym charakterze 
Autor, lecz zapewne także kresy dawniej Rzeczypospolitej dla wielu Europejczyków były znacznie bardziej egzotyczne 
i tajemnicze niż na przykład Jawa, która dzięki Holendrom stała się europejskim oknem na świat Dalekiego Wscho-
du. Reisefacetten der Aufklärungszeit to tytuł rozprawki pióra Hansa-Wolfa Jägera (s. 261-283). Autora interesują 
przede wszystkim ówczesne podróże odkrywcze, takie jak Niebuhra do Arabii, Pallasa do Syberii, Cooka czy Bougain-
ville'a. O tym jednak, że koniec XVIII w. był równoznaczny z zaakceptowaniem emocjonalnego czynnika w po-
dróżowaniu, przypomina Albert Meier , Von der enzyklopädischen Studienreise zur ästhetischen Bildungsreise. Italien-
reisen im 18. Jahrhundert (s. 284-305), na przykładzie podróży do Wioch ojca i syna - Johanna Caspara i Johanna 
Wolfganga Goethego. Doznania niemieckich jakobinów w Paryżu lat Rewolucji Francuskiej zainteresowały Helmuta 
Pei t scha , Das Schauspiel der Revolution. Deutsche Jakobiner in Paris (s. 306-332). Opinie liberała oraz arystokratki 
legły u podstaw artykułu Wulfa Wülf inga , Reiseberichte im Vormärz. Die Paradigmen Heinrich Heine und Ida 
Hahn-Hahn (s. 333-362). W stronę zjawisk masowych kieruje uwagę czytelnika następny Autor, Peter Mesenhöl ler , 
„Aut ihr Brüder, lasst uns reisen fröhlich nach Amerika". Reisebericht und Reiseliteratur im Kontext der deutschen 
Amerikaauswanderung des frühen 19. Jahrhunderts (s. 363-382). W miejscu znakomitych pod względem literackim 
i wysublimowanych traktatów i rozważań podróżujących intelektualistów pojawia się fala trywialnego piśmiennictwa 
pełniącego już wówczas (tym bardziej zaś później) ważną rolę przewodników i informatorów dla europejskich emigran-
tów do Ameryki. 

Stefan Fisch , Forschungsreisen im 19. Jahrhundert (s. 383-405), kontynuuje problematykę podróży badawczych, 
rozwiniętą dla wcześniejszych okresów już przez Osterhammela i Jägera, nie ograniczając się jedynie do aspektów ściśle 
poznawczych, lecz z uwzględnieniem również aspektów społecznych i organizacyjnych. Imponująca seria wybranych opisów 
podróży Niemców do Wielkiej Brytanii z pierwszej połowy XIX w., jaką zanalizował Michael Maure r , Skizzen aus dem 
sozialen und politischen Leben der Briten. Deutsche Englandreiseberichte des 19. Jahrhunderts (s. 406 - 433), ujawniła nie tylko 
różnorodność formy przekazu i różne sposoby postrzegania obcego kraju, lecz także różne (od aprobującego po wielce 
krytyczny) nastawienia ideowe podróżników. Jak stwierdził M. Maurer, około połowy XIX w. skończył się „wielki czas opisów 
podróży"; ich „obiektywny aspekt" uległ unaukowieniu, przenosząc się na karty ściśle fachowych dysertacji, podczas gdy 
aspekt subiektywny znalazł się w ręku felietonistów. Dalsze artykuły stanowią potwierdzenie tej tezy. Wolfgang Reif, 
Exotismus im Reisebericht des frühen 20. Jahrhunderts (s. 434-462), zajął się ponowną falą zafascynowania tym co dalekie 
i egzotyczne w czasie „gdy już nic nie pozostało do odkrycia". Na przykładzie dzieł B. Kellermanna, W. Bonsela i A. 
Holitschera przedstawił Autor trzy fazy rozwoju piśmiennictwa podróżniczego w Niemczech początku XX w. Fascynacja 
wielkim miastem - nowa jakość w literaturze podróżniczej lat dwudziestych - to przedmiot artykułu Anke Gleb er, Die 
Erfahrung der Moderne in der Stadt. Reiseliteratur der Weimarer Republik (s. 463-489). To już przedsionek naszych czasów, 
sygnalizowany tytułem książki Arthura Ho l i t s che ra z 1927 r.: 5000 Kilometer durch Südwesteuropa mit 120 PS. Dyktatura 
hitlerowska położy zresztą rychło kres włóczęgom epoki weimarskiej: niedawni „flaneurs", jeżeli w ogóle będą podróżowć, to 
najwcześniej jako dobrowolni lub przymusowi wychodźcy z niemieckiej ojczyzny. 

Herbert Jo st, Selbst-Verwirklichung und Seelensuche. Zur Bedeutung des Reiseberichts im Zeitalter des Massentourismus 
(s. 490-507). Jeszcze u progu stulecia lubiany powszechnie opis podróży stracił zupełnie na znaczeniu w naszych czasach. Jest to 
rezultat przemiany podróżowania w turystykę masową, gdy „wszyscy wiedzą wszystko o wszystkim" i już nie poważna 
literatura (chyba że chodzi o nazwiska najwybitniejsze), lecz morze „literatury" o charakterze przewodników, poradników, 
prospektów, filmów, reportaży, zapewnia podróżującym, jeżeli nie przeżycia (których zresztą mało kto oczekuje), to 
przynajmniej ze stuprocentową pewnością rozrywkę przyjemną, pożyteczną i kształcącą, na pewno zaś „niezapomnianą". 

9' 



132 Artykuły recenzyjne i recenzje 

Do tej nad wyraz użytecznej i inspirującej antologii dołączono (s. 508 - 538) bibliografię historii podróży i niemieckich 
relacji podróżniczych, zestawioną przez P. J. Brennera. Znalazło się w niej kilka poloników (A. Mączak, M. Stępień), 
kilku ważnych zabrakło. Oczywiście, nie wszystkie aspekty dziejów literatury podróżniczej, nawet w zacieśnionych 
do niemieckiego obszaru językowego ramach, zostały w zbiorze omówione, ale z drugiej strony znaczenie wielu za-
sygnalizowanych rozpraw ma z pewnością wymiar powszechnodziejowy. Możliwości badawcze tkwiące w gatunku literackim, 
stanowiącym temat książki, ujawniły się z dużą ostrością. Ponad wszelką wątpliwość wykazano wybitne kulturotwórcze 
znaczenie podróży oraz relacji o nich. 

Jerzy Strzelczyk 

Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. 
Jahrtausends u.Z. Herausgegeben von Joachim Herr mann. I. Teil: Von Homer bis Plutarch (8. Jh. 
v. u. Z. bis 1 Jh. u. Z.) (Schriften und Quellen der alten Welt, hrsg. vom Zentralinstitut für Alte 
Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 37,1), Akade-
mie-Verlag, Berlin 1988, ss. 657, map 5. 

Świadectwa autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych zawsze odgrywały ważną rolę w rekonstrukcji dziejów 
krajów i ludów europejskich, także tych z peryferii świata starożytnego, a ogromny rozwój prahistorii i innych dyscyplin 
wspomagających badania społeczeństw pradziejowych, choć bez porównania rozszerzył znajomość tych społeczeństw, nie 
zwolnił uczonych od obowiązku czerpania z danych źródeł pisanych. Tymczasem znajomość tych, mogłoby się wydawać, już 
wielokrotnie uwzględnianych w badaniach testimoniów, pozostawia wiele do życzenia. Wpływa na to przede wszystkim nie 
wyjaśniona w wielu przypadkach kwestia podstawy rękopiśmiennej przekazu, brak nowoczesnych edycji tekstów, wreszcie 
- brak antologii, które by w sposób wybiórczy, lecz i odpowiedzialny naukowo, zbierały rozrzucone w dziesiątkach utworów 
literackich i jeszcze liczniejszych inskrypcjach informacje przydatne do znajomości Europy barbarzyńskiej. Jeżeli chodzi 
o okres antyczny, dysponujemy w Polsce jedynie antologią Mariana Plezi z 1952 r., która pomija nawet informacje Strabona, 
jako nie wymieniające Słowian1, oraz podobnym wydawnictwem Gerarda L a b u d y z 1954 r., w którym starożytność została 
przedstawiona w sposób znacznie bardziej ogólny2. Dopiero obecnie został sformułowany w Poznaniu program obszerniejszej 
antologii źródeł antycznych i wczesnośredniowiecznych do zagadnienia etnogenezy i wczesnej historii Słowian3; opublikowany 
ostatnio II zeszyt greckiej serii tego wydawnictwa nie pozostawia wątpliwości co do podstawowego jego znaczenia do 
wszelkich dalszych badań naukowych4. 

Znacznie szerszy cel przyświeca zespołowi uczonych niemieckich, który niedawno ogłosił pierwszy okazały tom 
wydawnictwa źródłowego, mającego objąć całość materiału antycznego do połowy I tysiąclecia n.e. w postaci obszernych 
fragmentów przytoczonych w języku oryginału (greka lub łacina) wraz z równoległym przekładem na język niemiecki. Jedynie 
„Germania" Tacyta, jako dzieło w całości odnoszące się do tematyki zbioru, zostanie przedstawione i skomentowane w całości. 
Będzie ona stanowiła U tom zbioru. Teksty są zaopatrzone najważniejszym aparatem krytycznym (ważne i symptomatyczne 
odmianki rękopiśmienne oraz emendacje) oraz obszernym, zgromadzonym w drugiej części tomu i powiązanym z tekstami 
komentarzem rzeczowym. Jak wynika z zestawienia tabelarycznego zamieszczonego na s. 26-29, łącznie przewiduje się 
uwzględnienie 141 autorów lub dzieł anonimowych (ostatnim chronologicznie ma być Zosimos), a całość ma liczyć 4 tomy. 
O tomie II była już mowa. Tom El ma zawierać fragmenty z pozostałych (łącznie z głównymi) dzieł Tacyta oraz ponad 40 
innych autorów i dzieł (do Auzoniusza włącznie), z Pliniuszem Młodszym, Dionizjuszem Periegetą, Ptolemeuszem, Kasjuszem 
Dio na czele. Ostatni IV tom rozpocznie się z Amianem Marcellinem, zakończy Zosimosem, po czym zawierać ma jeszcze 
materiał inskrypcyjny. 

Tom I zawiera obszerny (s. 7-38) wstęp pióra Joachima H e r r m a n n a do całości dzieła. Znajdujemy w nim m.in. rys 
rozwoju światopoglądu antycznego w odniesieniu do terenów położonych na północ od cywilizacji świata antycznego, 
wyłanianie się poszczególnych kluczowych kategorii etnicznych (Celtowie, Scyci, Sarmaci, Germanie, Słowianie) i społecz-
no-moralnych (barbarzyńcy), formułowanie zagadnień etnograficznych i antropologicznych, sposoby ujmowania konfliktu 
z barbarzyńcami. Następną częścią wstępu jest syntetyczny zarys poszczególnych etapów wiedzy antycznej o Europie 
barbarzyńskiej; Herrmann proponuje podział na następujące etapy: od Homera do Posejdoniosa, czasy Cezara, okres 
podbojów od Augusta do Domicjana (83), Tacyt, wojny markomańskie i związki plemion germańskich (od 168 do połowy IV 
w.), okres upadku Cesarstwa. Ostatnią częścią wstępu jest bliższe wyjaśnienie założeń niniejszego zbioru. Ren i Dunaj zostały 
przyjęte jako granice obszaru objętego zbiorem, wszakże z istotnymi wyjątkami: nie obejmuje on Kotliny Karpackiej, przede 
wszystkim Dacji (co sprawią, że dzieje Gotów, Gepidów i Hunów oraz ich stosunki z państwem rzymskim znalazły się poza 
zbiorem), z drugiej natomiast strony uwzględniono do pewnego stopnia niektóre obszary położone na zachód i południe od 
Renu i Dunaju, gdy wymagało tego przedstawienie konkretnych wydarzeń będących kontynuacją procesów rozgrywających się 
na dalszych obszarach (np. wyprawa Cymbrów i Teutonów do Italii), lub konieczność naświetlenia „tła dziejowego" (np. Galia 
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