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Ksi42ka stanowi poprawion4 i zaktualizowan4 wersjg
ry zdobyl wiele nagröd (Brody. Eine galizische Grenzstadt imlangen 79-
Böhlau, Wien - Köln - Weimar ZOIL). Posluguj4cy sig biegle kilkoma
zwi4zany jest zawodowo z uniwersytetem wiederiskim, Austriack4
Sorbon4. W omawianej ksiqZce Kuzmany postawil sobie zazadanie
dwöch pode j(ötematycznych: longue durde i mikrohistorii (s. 3). Watkiem
iest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnione jest pisanie histd
iako dziejöw upadku miasta.

Ksi42ka skladasig ztrzech czgSci. W pierwszej Kuzmany przedstawil
rozwöj Brodöw. W drugim analizuje ,,innoSö" i specyflkg Brodöw na tle mia{
skich. W trzeciej zajmuje sig percepcj4 i popularyzowanymi przez reporterdwi
obrazami Broddw od XVIII w. do dnia dzisiejszego. W koricowej ezg(ci
zabien czytelnika na przechadzkg po Brodach, uwra2liwiaj4c przybysza na
nie odgrywaj4ce centraln4 rolg w mie5cie i na przypisywane tym przestrzenim
Niestety liczne, niew4tpliwie interesuj4ce ilustracje sA czgsto po6ledniei
uniemo2liwia odcyfrowanie ikonografl i i sprawia, 2e jeste6my,,skazani"
spostrze2enia i interpretacj g autora.

Pocz4tkowo los Brodöw jako miasta prywatnego, naleZ4cego m.in. do
zwi4zanybylz polityk4 tego rodu, obdarzaj4cego przywilejami i chroni4cego
cych sig w mie6cie Zydöw. Od roku L699 ?ydzimogli byö wybierani do wtadz
a teoretycznie mogli obj4ö nawet urz4d burmistrza (s. 13; w roku 1855 Zyd
sorem miejskim, tj. zastgpc4 burmistrza, s. l-13). Niepowtarzaln4 szans4 Brodrit
sig zdobyty przezmiastow 1779 r. przywilejwolnego handlu. Wten sposöb
naznaeznei przestrzeni (326km2) strefa wolnego handlu migdzy Austria i Rosi+
istnienie uzaleZnione bylowyl4cznie od politycznych interesdw tych dwöch
Rozbiör Rzeczpospolitej przesun4t wprawdzie Brody na polityczne peryferie, ab
zachwiat ichznaczenia ekonomicznego (tak2e jako oSrodka przemytu i
ZnaczenieBrodöw podkreSla fakt, 2e znajdowaly sig tu konsulaty Bawarii, Prus i
Rozkwit miasta byl zwi4zany wyl4cznie z migdzynarodowym handlem i od
nimi uslugami, co ,,wyL4czalo" miasto z bezpo6redniego geograficznego s4s
Nie rozwijano te2 w mie5cie innych potencjalnych mo2liwoSci, np. nie
w powstanie przemyslu. Miasto zostalo w du2ej czg(ci zniszczone po2arem w rü
1859 i bylo corazbardziej zadluzone. W roku 1880 zniesiono przywilej wolnego h-
dlu. Na poczAtku lat osiemdziesi4tych Brody staty sig powszechnie znanym oSrodkil:r
eYnigracyjnym dla ogromnej liczby uciekinieröw z Rosji (po pogromach lat 1881-188&
si,.Zzo-zzo).Elitymiasta, wspomaganeprzezorganizaciemigdzynarodowe np. Alliarn
Isradlite Universelle, wykonaty ogromn4 pracg daj4c oflarom pogromöw dach nad dq
i wyZywienie otaz usilujqc zorganizowai odptyw mas ludzkich. Kuzmany okreStaq
sytuacjg jako kryzys uchodäczy (refugee crisis).

Zniesienie przywile ju wolnego handlu zwi4zane bylo z ty m, 2e w raz z polityczn4
i ekonomicz n4 centtalizac j 4 imperiöw zanikalo zainteresowanie peryferiami mocantrq
tym bardzie j 2e migdzynarodowy handel rosyjski faworyzowal corazbardziei Odesse-
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Handlowemuznaczeniumiasta 
zagra Lararczbudowa linii korejowych (korejdotarla doBrodöw w roku 1873, s. 60), bowiäm;;;;g:$1 ö;;ö.i;lä rtu.;u.r,, przez cotargi i miasta handrowe tr acily naznaiz rrru_ wluor" ru.rriu"tiärä'u*aty sobie sprawez pogarczai4cej sig sytuacji ekonomicz""; srooo* i 

"uu ""it"e?ä1]rr*.r, oerturbacji,przedtuLyrv wa2nosö nrzywileju woln"gä r,unoru oo ,otu ,rsö. ö;är.,owo pozwor*o roztagodziö skutki nieuährqT"ä" orr;uä;äi+ii ;;;:,;ä,#;niejszego centrummigdzynarodowego handru *-i"ä*, *iä sr"o"i.t, 
"sräat?#r[io.rutrr";wymiany

I . u, _t#*i*rj.^Tiy" ti w pr z ew a*aiecyT_ 
f :o 

c e nci.e 2y dzi :byry,, naj bar dzi ej Ly dow _

I ;il:r'li'#i'i#"'lo"tttum habsburskiego"' w.Brodach 
"*I"*iär jednak 2aden dwör

I öiä;'# #f 
t* zkat tu cadvk, natomiast miasro .,är" .ie osrodkiem rabinicz-I ;;;;;:::::T11ll,,1skari. w tych dwöch aziedzinaä"r"ou 

"ääui*n znaczeniena skals
I ffi""r;:,Tt ä;1ä:*"ti 

wschodniei, Ronad e'uni"u-iioriiiäymi paristw i krajöw
I ö: öT.;:1äk""2 

calv omawianv o kres masklimilmi'o*uri * e-i nie zydow_

I äi#,iffifrä]1" bvlo ulatwione alieki popur.iu-rJäi;;;-, im przezwradze
I ;^:;::,...^.u;1'e..r-vli centratisrami, kutiywowali ,,ponad'uioäo*y,, igzyk ikutturgI :',:l']::14-,'r'onad 60% miejscowvchävdöw"i" .niäro päffior"ry"r, do zarz4duI 1',::':ri,:r Lu"3.uny wi42e z ich niskim sratusem materiatnym, nre pozwaraj*cym na
I ;ffiiäfi?"ä Auto r re fe ru j e kontrowe r si e zw i,z aiei,ii, o* uore n i em n owesoI i;;;:::1l.illl?-":, _r."regölnie 

zapisane w nl.r1 
lvsora porv"ia-iri eligencji ZydowskiejI I qüLar.,rr4 wysoKoscl4 wymaganych oplat. wielä z opirv*-='Ä prr"rKuzmany,ego

I iX*?I*lJn:g:l"nolitvczne,;"';v;;;;; iiz,vÄ;;i;:,,'*ä.i'",,,uw ma swoje od-I ::,:j--:"Tt wrnnych miastach galicyiskich. stan uaoari ni. o"är" 
" 

araziena jakies
I ;ää?'jr,r:,"":""i:rrt", 

are je2eti porraktowai ksi4zke 
" 

,iäJ*r,, jako przyslowiowa

1 äilli,ff;1,!H&H.';t'2eiestesmvwtrakcie,,przepisvwania"hi.ioiiiptilivJ )Ä:r,io|
! 

*..."^ 
:::,^ :::Irlrru. przez nar odowo nastawionych autoröw.

$ "-"^},t^"1 
ananzuieteaiezyk, ktörym poslugiwali rie -i"iräo*i Zyd,zi,ktöry rö2nit sigj -.T:::.::l:1y-:::rry3neso w inych czssciu.h 

""ru..t*u.- 
- ..,

. Brody byty wedrug Kuzmanytjo"sr"är.rc- prut ur,l'än.i rorerancji, bowiem zv_dzi zostari wl4czeni wproces administrowaniamiä"";;;ü;,ruär,v"t 
_i"jskich bvia' zydami.(s. 107-110, rren). ruzmanyo"älr"sr", r. s*i"ä".väsä;e;mnie;szosciowejpozycji chrzescijariskim mieszcz u"iÄäi"zuro tu popiu*rv"rriio.urrtu"t, , wigkszo_$ci4, bowiem zwiskszaro.to.ictr szansg riiJrrrror,,u 

"ii"iltlä"""_r, dominui4cymiw 2yciu poritvcznvmkraio toro"".äJ. ä.oäv *vui"i"tv p".1" ä" l"rii mieiskiej SejmuKrajowego i posla do paria-"","*iEä'"tirägo. nrzedsiäwi.i"ieäoo**parlamenciewiederiskim wchodz'pocz4rkowo J" grääi*g-prie"virüü"ärrrv"r, 
centralistöw(s' 118), co byro oczywiscie oap"*i"oil" komentowane i w Garicji, i w wiedniu. od1891 r. delegaci z Bro döw wt4ciai .ie J" üÄ pohkiego. svionis.ini. cieszyri sig w Bro_dach duzg popurarnosci4 i nie ud;;i;i,".i o" Le72 r.wygraöwyboröw.Kuzrnanv omawia pozostare grupv tuänosci 

"r"äL*i 
?rräär"r,uo.uu szrachtg,mieszczafi stwo i posporr*o, ur,ufirria",ri"g,"r;;;s;;öiy.r, 

e.up sporecz_nych' Auror stwierdza, ,.e Zydziniu ,nuioä*ali sig w Brodach migdzy,,porskim mro_tem a ukrairiskim kowadlem", rakze , ;äÄ;;o*o du, Leoo tori.u lrx w. swiadomodireligijna liczvrasie ualo^1ie,igo r"t-"a"*""i t [uraro.ie 
"i.räi"äuror,o podkredr*!).Ani Polacy, ani ukrairicy nie uwa2ari eioJo* ru r*oi. rä;;" centra i nie wy_magali' ieby inne grupy podporz4dko*"ry .rq i.t, ,ruiooo*vä ir,r"."ro,n. rJ'ywa_nie jgzvka niemieckieg o wraz z przynabiÄo.ci4 do k;e;il;ilä*"ro zwi4zanego
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ztym jgzykiem mialo znaczenie,,monarchiczne" i ponadnarodowe oraz

loi;h;;ö w stosunku do wladzy, ktöra gwarantowala röwnouprawnienie.

sig to dopiero na poczAtku XX w., co uwidaczniala polonizacja systemu edu

eö $SOi-t508).kuzmany omawia bardzo doktadnie ewolucje brodzkiego

Izkolnego i traktuie erody iako wa2ne centrum edukacyjne. Interesuj4ce iestw

konteks*cie spostrzezenie'autora, 2e popierano wyksztatcenie klasyczne, likwid

istniej4c4 tam, ukierunkowan4 bardziej pralitycznie ,,Realschule,', a zakladaiqc

niemiectoie zy czne gimnazjum.,,Galici aniza cia' gimnazium Rudolfa (Rudol

nasium) byiawedlug autora iednym z symptomöw prowincjalizacii i pe

ci i miasta.'f uzm any b ard zo dobt ze p o kazui e.i anali zui e 
.te 1 

pto,""? 
Y^oi-"

;ä;;i;, ;i..i,r," poiä"ir",ion of the jewish elires meant their self-inflicted rer

form the international and suprastate networks as manifested from their turn

from the German language. wtt"tt Brody's municipal council agreed to switch

language of instructiJn ai the high school from German to Polish, we can inteq

this decision as a recognition of the fact that the city was more than anything a

of the crownland" (s. 359).
Zastanawiaj4csignadtym,jakpostrzegaBrodydzisieiszyturysta'Kuzmany

kre6la rolg literaiury iako pizekaZnika obrazöw miast, przede wszystkim t\

J'zefaRoiha, ktöry urodzit sig na peryferii Brodöw i byt iednym z ostatnich

gimnazjum p rzed'legopoloniiaci4. Dla Rotha i iemu podobnych polonizaciaon

la koniec oswojonego Swiata. Kuzmany zwracauwagg' 2e s4d o mie6cie zaleial

od czasu podrö2y (przed poilarem, po poaatze), od kierunku' z ktörego p

podrö2ujacy (ze wsöhodu , czy zzachodu) oraz odprzekonaf spoleczno-po

poaroznvctr: mozna sobie wyobr aziö,iakpostrzegali Brody ludzie nie lubiacy
^np. 

Niemcewicz. Wsp6lcz",,,. po.t'""ganie miasta posiada wedlug Kuzmany'

r4cznie konotacje narodowe: wipomin asigprzeszloSö Brodöw po polsku, po

(tu krajowo i zagranicznie), po 2ydowsku (,,Swiatowo,'i izraelsko) oraz po,,al

ztym,'Leto ostatnie okreSläniezostalo zgerrnanizowane i stracilo zupelnie swtf

nadnarodowycharakter.Tylkonieliczneobielrty,np.rynek,gimnazjumczycmetr
chrzeScijariski dopuszczai4 splecione ze sob4 w4tki wspomnieniowe'

Kuzmany twa?a,Ze'Srody s4 przykladem miasta leL'4cego iednocze6nie

ryferiach i w centrum, w zatelnoSci od punktu widzenia narratora (s' 357)'

,ä ala rriego przykladem ,,alternatywnego, ale fednak rozwoiu" - w ten sposöb

oäpowiaOä na postawione na wstepie ksi42ki e{af:' W okresiegwlt:y-lii
nizacji, mechanizacii i urbanizacii Brody bytyw du2ei mierze wyl4czofleztycfu

s6w, inacznie bardziei, ni2 inne miasta galicyiskie. Brodom udalo si9 iednak r

zpierwotneiizolacji,spowodowanejposiadaniemspecialnegostatusu'zintegl
,L"rposr.dnimi otolicami i s4sieditwem oraz wl4czyö.sig y g3t1:1i:!?t::
miuri Sr"arriejwielko6ci. W roi<u 1910 Brody upodobnity sig do innych miast

korbnnego:statysigiednymzwieluregionalnychcentröwhandlowych'posiadai
wrusrra njig uantu tralow ego,pol4czonych z_innymi miastami siecia koleiow4. \
tego upoAoUnienia u.rtot podkte6ia cechy charakterystyczne' ktöre w dalszym

,n irOZ"i"fV Brody: obecno6ö reprezentantaBrod6w w kurii mieiskiei Seimu I1'

g" lou"t i*o*ui Krakowa) i einiczno-konfesjonaln4 strukturg mieszkafcdw,

ltörych nadal Przew aLali ZYdzl.

Ztegostreszczeniawidaö,zeautotpol4czylwnowatorskisposöbwatki

Brody w wspölczesnei p
doprzedmiotuza(nloq
Iicznymi wykresami igil
pem jego argumenracf _
oowane i prowartznce&l
, r.gOU splecione, ze r1rl
najbardziej zasfuZooe.

spodarcie, spoleczne i kulturowo-edukacyine' oraz opisal mieisca' iakie
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Brody w wspölczesnej pamigci. Pol4czenie watköw wra z z milymsercu dystansemdo prtedmiotu zaowocowa tö naarwüii .ta".ra triazta. rrrä""y wzbogact tre6ölicznymi wykresami i grafami, t,or" * 
""*znym stopniu uratwiai4 pod4zanie tro_pem iego argumentacji. .Brody" s4 bardzo dobrze 

";p;rö;itn togicznie zbu_dowane i prowadz4ce do.konkiurti. w;;dr"mowaniu wszystkiä w4tki zostai4 tak
fft?:?#,fiTJii;3iJ.""n" 

dzi z iego rogi"rnucatosi. wvro2nienia i nagrody iak

Hanna Koziriska-Witt
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