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Prace Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego nr 2704, s. 265�267

Stanis³aw Grodziski,
�Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki

do historii ustroju Galicji�.
Redakcja i s³owo wstêpne o autorze Grzegorz Nieæ.

Kraków, Ksiêgarnia Akademicka, 2007,
501 s. + mapy, ilustracje na wk³adce

W serii Regiony � Historia � Kultura Ksiêgarnia Akademicka wyda³a
potê¿ny tom studiów z historii Galicji. Autor, Stanis³aw Grodziski, jest najbardziej
kompetentnym, d³ugoletnim badaczem galicyjskich dziejów, twórc¹ wielu mono-
grafii, rozpraw, artyku³ów i wydawnictw �ród³owych, przy czym w bogatej twór-
czo�ci tego wybitnego uczonego dzieje Galicji, a zw³aszcza historii ustroju i pra-
wa Galicji, zajmuj¹ miejsce poczesne. Nawet samo wyliczenie ksi¹¿ek nauko-
wych, ograniczaj¹c siê do tematyki galicyjskiej, musi zaj¹æ wiele miejsca: Histo-
ria ustroju spo³eczno-politycznego Galicji 1772�1848 (1971); W królestwie
Galicji i Lodomerii (1976 i drugie wydanie); Franciszek Józef I (1978 i na-
stêpne wydania); Sejm krajowy galicyjski 1861�1914 (1993); Habsburgo-
wie. Dzieje dynastii (1998); Polska w czasach prze³omu (1764�1815) (1996);
Wzd³u¿ Wis³y, Dniestru i Zbrucza. Wêdrówki po Galicji dyli¿ansem, kolej¹,
samochodem (1998). Do tej jak¿e niepe³nej listy nie mo¿na nie dodaæ bezcenne-
go dla historyków prawa udzia³u w wielkiej syntezie Historii pañstwa i prawa
polskiego (1982), opublikowanej w piêciu tomach pod ogóln¹ redakcj¹ Juliusza
Bardacha; nie wolno pomin¹æ po�wiêconego w znacznym stopniu sprawom gali-
cyjskim Parlamentaryzmu na ziemiach polskich w epoce porozbiorowej, sta-
nowi¹cego czê�æ Dziejów sejmu polskiego (1993). Jak ju¿ dawno zauwa¿ono,
wszystkie te dzie³a maj¹ charakter kunsztownej syntezy.
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Prezentowany tom zawiera 36 rozmaitych rozpraw, artyku³ów i biogramów,
z których co najmniej 30 odnosi siê wyra�nie do Galicji, kilka innych za� po�wiê-
conych jest rozwa¿aniom o historii prawa i roli tej dyscypliny w uniwersyteckim
nauczaniu. Jak pisze sam Autor w przedmowie, zamieszczone w tomie teksty
by³y ju¿ publikowane, ale by³y rozproszone w czasie i przestrzeni, drukowane
w rozmaitych czasopismach, a to � dodajmy ju¿ od siebie � jak¿e utrudnia do
nich dostêp. Tekst pierwodruków nie uleg³ zmianie, co dotyczy tak¿e aparatu
naukowego, przypisów, bibliografii. Z uznaniem przychodzi przywitaæ scalenie
tych prac i obecn¹ formê ich udostêpnienia czytelnikom.

Wewnêtrzny podzia³ tomu wsparty zosta³ na kryterium chronologicznym: cza-
sy absolutyzmu, czasy konstytucjonalizmu; odrêbn¹ czê�æ stanowi¹ rozwa¿a-
nia o historii prawa. Ca³o�æ uzupe³niaj¹: spis �róde³ zamieszczonych w to-
mie tekstów, czyli zestawienie informacji o pierwodrukach, Grzegorza Niecia
prezentacja sylwetki naukowej Autora oraz bibliografia prac Stanis³awa Gro-
dziskiego za ostatnich lat osiem, bo dawniejsze prace (w sumie to wszak a¿ 350
tytu³ów) zestawione zosta³y wcze�niej; tom zawiera te¿ indeks nazwisk oraz
spis ilustracji. Przygotowany i wydany zosta³ ze staranno�ci¹ zwyk³¹ temu zna-
nemu wydawnictwu naukowemu, co przystoi tak znakomitemu uczonemu i Jego
pracom.

Zawarte w prezentowanym tomie teksty to typowe dla Stanis³awa Grodzi-
skiego ³¹czenie, symbioza zagadnieñ historii ogólnej, a przede wszystkim historii
spo³ecznej, z problemami historii ustrojów pañstwowych i historii prawa w naj-
szerszym tego s³owa znaczeniu. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na s¹siaduj¹ce
z sob¹ teksty na temat elit spo³ecznych Galicji, ¯ydów galicyjskich, ch³opów
pañszczy�nianych, polityki gospodarczej, które to teksty s¹siaduj¹ ze �ród³ami
prawa, problemami konstytucji, sejmu galicyjskiego, s¹downictwa stanowego,
samorz¹du. Uniwersytet Jagielloñski i teksty jego dotycz¹ce stanowi¹ bogat¹
czê�æ zbioru. W tej ró¿norodno�ci tkwi wielka umiejêtno�æ Autora wszechstron-
nego podchodzenia do analizowanych przez siebie problemów, dostrzegania ich
z³o¿ono�ci, wielow¹tkowo�ci, co cechuje mistrza. Znakomite ma te¿ pióro Autor
tych tekstów, co zreszt¹ od dawna wiadomo Jego czytelnikom; ma dar bo¿y
pisania plastycznie, piêknie, interesuj¹co, a cecha to jak¿e wa¿na i wcale nie
czêsto spotykana w najlepszych nawet merytorycznie pracach naukowych. Hen-
ryk Olszewski przed laty prezentowa³ sylwetkê Stanis³awa Grodziskiego jako
badacza dziejów sejmu polskiego1 i mówi³ by³ wówczas tak¿e o Stanis³awa
Grodziskiego integralnym ujmowaniu historii, o wielkiej umiejêtno�ci stawiania
trafnych naukowo pytañ, o szacunku dla �róde³, o przenikliwo�ci interpretacji.

1 H. O l s z e w s k i: Stanis³aw Grodziski jako badacz dziejów sejmu polskiego. W: Ustrój
i prawo w przesz³o�ci dalszej i bli¿szej. Studia o prawie dedykowane Prof. Stanis³awowi Grodzi-
skiemu w piêædziesi¹t¹ rocznicê pracy naukowej. Red. J. M a l e c, W. U r u s z c z a k. Kraków,
Uniwersytet Jagielloñski, 2001, s. 21�33.
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Wszystkie te spostrze¿enia i oceny nale¿y odnie�æ tak¿e do prac galicyjskich
Stanis³awa Grodziskiego.

Autorowi za stworzenie dla nas tych dzie³, Wydawnictwu za� za ich udostêp-
nienie w zbiorze nale¿¹ siê od czytelników podziêkowania.

Adam Lityñski




