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Wydawnictwa źródeł do nowszej historii Polski, wciąż jeszcze zbyt nieliczne 
i wykazujące nadal dotkliwe braki, wzbogaciły się w r. 1960 o nową poważną po
zycję w postaci obszernego wyboru tekstowy źródłowych dotyczących stanowiska 
papieskiego Rzymu wobec sprawy polskiej od pierwszego rozbioru do powstania 
styczniowego włącznie. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w ostatniej 
ćwierci w. XVIII — to przede wszystkim zagadnienie utrzymania lub likwidacji nie
podległego państwa polskiego, zagrożonego w swej egzystencji zaborczą polityką 
sąsiednich mocarstw; w ciągu w. XIX — to w pierwszym rzędzie usiłowania na
rodu polskiego odzyskania utraconej niezależności państwowej. Materiały źródłowe 
zgromadzone w pierwszych czterech częściach publikacji odzwierciedlają stosunek 
kurii rzymskiej do tych właśnie najważniejszych ówcześnie przejawów sprawy 
polskiej w jej zasadniczych etapach: część I dotyczy więc okresu rozbiorów, II — 
powstania listopadowego, III — doby Wiosny Ludów, IV — powstania styczniowego. 
Objętościowo części te stanowią razem niemal 1 /2  całości wydawnictwa. Postawa 
samej kurii papieskiej, wystąpienia jej dyplomacji nie wyczerpują jednak zagad
nienia. Politykę Watykanu na ziemiach polskich realizuje, w  ogromnej większości 
popierając jej podstawowe założenia, polski episkopat i jego najbliżsi współpracow
nicy. O ich stanowisku wobec polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego mówią do
kumenty (w większości listy pasterskie) zgromadzone w części VI. Ważnym narzę
dziem polityki papiestwa w sprawach polskich był tradycyjnie od w. XVI zakon 
jezuitów, w w. XIX staje się nim po listopadowym powstaniu polski zakon 
zmartwychwstańców. Teksty źródłowe naświetlające działalność tych zgromadzeń 
zakonnych na ziemiach polskich i ha emigracji polistopadowej zawiera część VII. 
Postawa kurii rzymskiej jako ważnego czynnika w ówczesnej polityce między
narodowej oraz wyższego kleru polskiego i wymienionych zakonów, posiadających 
poważny wpływ na społeczeństwo polskie, nie mogła być obojętna tym wszystkim 
ugrupowaniom i jednostkom, które związane były z polskim ruchem narodowo
wyzwoleńczym, a działalnością swą stwarzały i wytrwale utrzymywały „sprawę 
polską“ w Europie XIX w. Ocenę tej postawy w świetle bogatej postępowej publi
cystyki polskiej okresu polistopadowego zawierają wybrane materiały źródłowe 
składające się na część VIII. Pominięta w dotychczasowym przeglądzie część V 
poświęcona jest zmianom w organizacji diecezji na ziemiach polskich po r. 1815, 
pozostającym w związku z nową sytuacją polityczną w tej partii Europy po kon
gresie wiedeńskim.

Na całość wydawnictwa złożyło się 130 tekstów źródłowych, z których kilka
naście opublikowano po raz pierwszy, a kilkadziesiąt dopiero teraz ukazuje się 
w polskim przekładzie. Materiał został zaczerpnięty wyłącznie ze zbiorów krajo
wych. Wydawca nie miał sposobności wyzyskania zbiorów zagranicznych, w szcze
gólności najważniejszego w tym wypadku, trudno jednak dostępnego archiwum 
watykańskiego. Teksty źródłowe zaopatrzone są licznymi, w sumie obejmującymi 
dziesiątki stron, przypisami, sporządzonymi bardzo skrupulatnie i szczęśliwie (choć 
nie bez pewnych omyłek, trudnych jednak do uniknięcia przy tego rodzaju przed
sięwzięciu), z wykorzystaniem obfitej literatury, ułatwiającymi w wysokim stop
niu zapoznanie się z materiałem. W rzeczywistości zwiększają one jeszcze, i to 
dosyć poważnie, część czysto tekstową, zawierają bowiem liczne cytaty i obszerne 
fragmenty dokumentów przytaczane in extenso.



Część źródłową poprzedza 4-arkuszowy wstęp opracowany przez prof. Kazimierza 
Piwarskiego. Oparty na literaturze przedmiotu, którą podaje w przypisach, zawiera 
zwięzły i jasno ujęty syntetyczny pogląd na stanowisko kurii rzymskiej i ducho
wieństwa polskiego wobec ruchu niepodległościowego w okresie ujętym ramami 
chronologicznymi wydawnictwa. Koncentrując się na sprawach węzłowych, zasad
niczych, artykuł wstępny porusza przede wszystkim te problemy, które uwzględ
niono w części źródłowej: a więc rozbiory i polski ruch narodowowyzwoleńczy 
w w. XIX w jego najwyższych formach, jakimi były powstania narodowe, poświę
cając jednak nieco uwagi również i sprawom kościelnym w Księstwie Warszaw
skim i Królestwie Polskim przed r. 1831, mniej wiążącym się ze sprawą polską, sil
niej z ogólną linią polityki kościoła wobec państwa i władzy świeckiej.

Obydwie części publikacji — wstęp i materiały źródłowe — są silnie ze sobą 
związane, uzupełniając się nawzajem. Wprowadzenie w problematykę, jakie daje 
wstęp, ułatwia zrozumienie tekstów, te natomiast stanowią silną podbudowę i dobrą 
ilustrację tez zawartych w artykule wstępnym. Obydwa dążą wspólnie do udziele
nia odpowiedzi na zasadnicze pytanie, jakie nasuwa tematyka wydawnictwa: czy 
polityka papiestwa w tak istotnej dla społeczeństwa polskiego w okresie niewoli 
sprawie wyzwolenia narodowego odpowiadała podstawowemu interesowi narodo
wemu Polski? Czy dostrzegała go, rozumiała, uznawała i uwzględniała? Lub inaczej 
— czy rachuby polskie na poparcie ze strony kurii rzymskiej w walce o niepodle
głość, podejmowane niejednokrotnie usiłowania uzyskania takiego poparcia (Stani
sław August; rządy narodowe 1831 i 1863 roku) były uzasadnione?

W świetle zaprezentowanych materiałów źródłowych w polityce papieskiego 
Rzymu wobec narodu polskiego na pierwszy plan wybijają się własne interesy 
kosmopolitycznej organizacji kościelnej, dążność do zachowania jej przywilejów, 
znaczenia i stanu posiadania. Zresztą nie tylko sprawy związane ściśle z historycz
nym obszarem Polski, jak problem utrzymania katolicyzmu w Rosji i stosunków 
dyplomatycznych Watykanu z rządem carskim (słynna walka o nuncjaturę peters
burską), lecz i pozornie bardzo odlegle kwestie, jjak np. położenie świeckiego pań
stwa papieskiego we Włoszech, zagrożonego przez ruch narodowozjednoczeniowy 
włoski, wpływają niejednokrotnie na postawę papiestwa w sprawach polskich, 
w sensie wyraźnie ujemnym. Watykan bowiem w obliczu tych trudności odczuwa 
raz po raz palącą potrzebę zabiegania o poparcie ze strony rządów Austrii i Rosji. 
Ceną tych porozumień jest nader często nie tylko odmowa udzielenia przez kurię 
rzymską pomocy polskim ruchom wolnościowym, lecz wręcz pomoc okazywana 
rządom zaborczym w zwalczaniu polskich dążeń wyzwoleńczych. Jest ona świadczona 
tym skwapliwiej, że papiestwo, związane nadal silnie z feudalizmem, odczuwa da
leko idącą solidarność z rządami feudalno-absolutystycznymi. Świadczą o tym za
mieszczone w publikacji dokumenty dotyczące m. in. stanowiska papiestwa wobec 
ruchów narodowych we Włoszech czy w byłych koloniach hiszpańskich. Tymczasem 
w polskim ruchu niepodległościowym po r. 1831 występują coraz silniej tendencje 
społecznie radykalne, wynikające z rosnącej aktywności szerszych mas społeczeń
stwa, z głębszego niż poprzednio zrozumienia przez przywódców konieczności zwią
zania dążeń do wyzwolenia narodowego ze sprawą reform społecznych, o ile walka 
o niepodległość ma zyskać realne szanse powodzenia. Wzrasta również poczucie 
solidarności i współpraca z podobnymi ruchami społeczno-politycznymi innych na
rodów Europy, z europejską rewolucją. Sprzeczności zasadnicze są tu oczywiste, 
stosunek antagonistyczny jest naturalną, logiczną ich konsekwencją. Nie zmieni tego 
podstawowego stwierdzenia fakt występowania okresowo pewnych zbieżności inte
resów kościoła i narodu polskiego w obliczu ucisku zaborców, wynikających ze



zbiegu okoliczności, a nie z zasadniczego stanowiska kurii rzymskiej. Nie osłabi go 
także i to, że papiestwo na ogół odnosiło nikłe tylko korzyści z uprawiania tego 
rodzaju polityki w sprawie polskiej. Toteż odpowiedź na sformułowane poprzed
nio zasadnicze pytanie wypada w świetle omawianej publikacji wyraźnie negatyw
nie, taka jest bowiem wymowa zawartych w niej dokumentów. Sprawa polska 
nie zyskała w papieskim Rzymie zrozumienia, uznania i poparcia; przeciwnie, uczy
niono z tej strony niejedno, aby ją unicestwić.

Zamieszczone w wydawnictwie materiały pozwalają również na odtworzenie, 
przynajmniej w głównych zarysach, poglądów tych ugrupowań w ówczesnym spo
łeczeństwie polskim, które — jak wyższe duchowieństwo, zmartwychwstańcy, Hotel 
Lambert — broniły tezy o zasadniczej przychylności papiestwa dla sprawy polskiej. 
Uwzględnienie tych materiałów jest niewątpliwie instruktywne i słuszne. Opubliko
wane przekazy źródłowe wykazują ponadto, że nie można mówić o zupełnej iden
tyczności postawy wobec ruchu niepodległościowego wszystkich ogniw hierarchii 
kościelnej w Polsce. Przenikanie idei narodowowyzwoleńczych w szeregi niższego 
duchowieństwa polskiego, nastroje opozycyjne wobec stanowiska episkopatu, a tym 
samym pośrednio i w stosunku do polityki papiestwa w sprawie polskiej, dają 
o sobie znać niejednokrotnie nawet i w tych kręgach ówczesnego polskiego społe
czeństwa.

Juliusz Demel

M. O r z e c h o w s k i ,  SZKICE Z DZIEJÓW POLONII WROCŁAWSKIEJ, Wro
cław; Ossolineum, 1960, s. 206.

Najnowsza praca Mariana Orzechowskiegó — jedynego historyka zajmującego 
się dziejami Polonii wrocławskiej — jest drugą jego pozycją książkową poświęconą 
temu zagadnieniu.

Pierwszy zeszyt z serii „Documenta Silesiae“ tegoż Autora, wydany również 
przez Ossolineum pt. Ludność polska na Dolnym Śląsku w latach 1919—1939, jest 
zbiorem dokumentów okresu międzywojennego, przeznaczonym przede wszystkim 
dla czytelnika już przygotowanego do lektury książki historycznej1. Szkice z dziejów  
Polonii wrocławskiej natomiast — to książka dla szerokich rzesz czytelników inte
resujących się przeszłością naszego miasta. Są one po Spotkaniach wrocławskich2 3, 
Ludziach dawnego W rocławia3 oraz Wspomnieniach Polaków z Dolnego Śląska4 

czwartą pozycją książkową poświęconą dziejom ludności polskiej we Wrocławiu 
i ria Dolnym Śląsku, napisaną z dużą swobodą i jasnością. Szkice M. Orzechowskiego 
składają się — oprócz krótkiego wstępu i wykazu podstawowej literatury do oma
wianego przedmiotu — z dwóch części: „Polonia wrocławska w latach 1918—1939“ 
oraz „W kręgu kultury polskiej“.

W pierwszej części, składającej się z siedmiu podrozdziałów, Autor przedsta
wia życie i walkę Polonii wrocławskiej w okresie międzywojennym. Każdy pod
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