
publiczności rzeczy naprawdę pełnej, a i oszczędność kosztów i papieru byłaby 
znaczna. Rzecz wymaga chyba zastanowienia.

Karol Maleczyński, Jerzy Pabisz

SZKICE LEGNICKIE, t. I, pod red. R. Hecka, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Legnicy, Wrocław—Kraków, 1962, s. 223.

Ruchliwe i pełne inicjatywy Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy rozpo
częło wydawnictwo, które nie będąc czasopismem ma jednak dane do ukazywania 
się jako kolejne tomy — co roku. Jest to drugie, po mającym już swą tradycję, 
choć nieregularnie ukazującym się, wydawanym dotąd przy dużej naukowej po
mocy Insty tu tu  Śląskiego w Opolu — „Roczniku Kłodzkim”. Inicjatywa ze wszech 
m iar potrzebna i oby znalazła rychło naśladowców w innych środowiskach Śląska.

Zbiór ma charakter popularnonaukowy, ściśle dostosowany do potrzeb i moż
liwości lokalnego odbiorcy. Pierwsze sześć artykułów (J. K a z i m i e r c z y k  
i Z. T r u d z i  k, Z pradziejów ziemi legnickiej; J. D o m a ń s k i ,  Polskie nazwy 
osad w powiecie legnickim; K. B a r t o s z y c k i ,  Bitwa pod Legnicą w literaturze 
pięknej; W. T u r o ń ,  Sylw etki Piastów legnickich, L. L e p i a r c z y k ,  Legnickie 
m onum entum  Piastów; J. M i n k i e w i c z ,  Żołnierz polski w epoce napoleońskiej 
na ziemi legnickiej) nawiązuje do polskich tradycji Legnicy i powiatu. Dalszych 
pięć porusza wybrane tematy okresu Polski Ludowej (I. P r e s s l e r ,  Samorząd 
Legnicy w l. 1945—1950; H. D ą b r o w s k a ,  15 lat Liceum Pedagogicznego w Le
gnicy; Z. B ł a s z a k, Stosunki demograficzne Legnicy w l. 1945—1959; E. K o b z d a j, 
Archiwum  Państwowe w Legnicy ; T. G u m i ń s k i, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
io Legnicy).

Selekcję i proporcję czasów dawnych i nowszych należy uznać za słuszną. 
Artykuły pisane przystępnie, nie obciążone m ateriałem przypiskowym, a jedynie 
zaopatrzone w bibliografię, budzą na pewno trwałe zainteresowanie miejscowego 
czytelnika, stanowiąc dla działaczy przypomnienie miejscowej sesji popularno- 
-naukowej, na której zostały wygłoszone. Niezależnie od popularnego charakteru 
artykuły dotyczące czasów najnowszych zachowują, przy wielkim ubóstwie udostęp
nionych źródeł tego okresu, wartość m ateriału źródłowego, jako że pochodzą bądź 
co bądź z pierwszej ręki. Bardzo szczęśliwe jest też połączenie w omawianym 
wydawnictwie piór miejscowych i wrocławskich pracowników naukowych. Re
dakcja naukowa staranna. Można mieć tylko pewne zastrzeżenia do strony ilustra
cyjnej. Choć ilustracje dano na wklejkach, co świadczy o pewnej staranności, 
jednak niektóre ilustracje wypadły w druku niewyraźnie i słabo pod względem 
graficznym; ryc. 11 odwrócona.

W sumie jednak należy życzyć Towarzystwu powodzenia w publikacji następ
nych tomów, które, c ile piszącej wiadomo, są już w przygotowaniu.

Ewa Maleczyńska

REGESTEN DER URKUNDEN DES SÄCHSISCHEN LANDESHAUPT ARCHI VS 
DRESDEN, Bd. 1, 948—1300, bearbeitet von H. Schieckel, Berlin 1960, s. 580.

Główne Archiwum Ziemskie w Dreźnie otrzymało nową, piękną publikację. Po 
dawnych opracowaniach ogólnych jego dziejów i zawartości W. Lipperta 1 i po wy

ł W. L i p p e r t ,  Das älteste wettinische Archiv im  14. und 15. Jhdt. (Neues



daniu w Kodeksie dyplom atycznym  Saksonii drobnej części jego dokumentów per
gaminowych (nie licząc drobniejszych wydawnictw), ukazał się obecnie pokaźny 
tom, zawierający spis dokumentów pergaminowych tegoż archiwum. Nie jest to, 
jak wydawca sam we wstępie zaznaczył, ani katalog, jako że spis nie zawiera do
kładnego opisu poszczególnych dokumentów, ani nawet repertorium  czy inwentarz, 
jako że poszczególne pozycje są ułożone w porządku ściśle chronologicznym, a je 
dynie regestami dokumentów przechowywanych w poszczególnych fondach archi
wum. Tom I wydawnictwa obejmuje lata 948—1300 i liczy 2030 pozycji* 2, czego około 
300 nrów nie drukowanych (w tym 3 dokumenty sprzed r. 1200). Regesty aktów 
znanych z druków są tedy regestowrane bardzo lakonicznie, może nawet niekiedy 
zbyt lakonicznie 3 * 5, a jedynie dokumenty nie publikowane lub publikowane błędnie 
ogłoszone zostały w obszerniejszym streszczeniu, zawierającym zasadniczo wszystkie 
występujące w źródle nazwy osób i miejscowości (w nawiasach podano często 
oryginalne ich brzmienie łacińskie). Każda pozycja opatrzona jest nrem bieżącym, 
datą i miejscem wystawienia aktu. Dokumenty bez daty uszeregowane zostały 
według najwcześniejszego przypuszczalnego roku wystawienia /‘. Po regeście nastę
puje jego proweniencja (fond), sygnatura archiwalna, wreszcie druki i regesty do
tychczasowe aktu. Cytowane są z zasady tylko ostatnie wydania bez dążenia do ich 
wyczerpania r>.

Nie trzeba podnosić ważności tego rodzaju wydawnictwa dla badania dziejów 
nie tylko b. królestwa Saksonii i prowincji pruskiej Saksonia, ale i dla sporej 
części sąsiedniej Turyngii i całych prawie Łużyc (choć w odniesieniu do tych 
ostatnich m ateriał jest raczej skąpy). Wobec tego, że nieprędko można się spodzie
wać kontynuowania wydawnictwa pt. Kodeks dyplomatyczny Saksonii, rozpoczętego 
jeszcze w r. 1864, to obecny tom regestów będzie długo jeszcze jedynym przewod
nikiem po źródłach dokumentowych dla dziejów naszego terytorium .

Poloników i silesiaków jest w Regestach stosunkowo mało. Z aktów w ysta
wionych przez polskich wystawców lub dla polskich odbiorców da się ich naliczyć 
zaledwie 11 (z lat 1210—1300), i to wszystkie bez w yjątku już albo drukowane, albo 
znane z Regestów śląskich lub podobnych niem ieckich6. Nawet mało znany akt 
Jana, biskupa litewskiego, z r. 1276 znany jest ze streszczenia w Regestach Do- 
beneckera 7.

Archiv f. sächsische Gesch., XLIV); K. W e b e r  v., Das Haupt-Staatsarchiv zu 
Dresden (Archiv f. sächsische Gesch., II); W. L i p p e r t ,  Das sächs. Hauptstaats
archiv, sein Wesen u. Werden, Dresden 1922.

2 Codex diplomaticus Saxoniae regiae, I. Hauptteil, Bd. 1—3; II. Hauptteil Bd. 
1, 4—6, 8—10, 12, 13, 15, Leipzig 1864—1898.

3 Np. n r 964, 1346.
Ą Ale w takim  razie należałoby w konsekwencji dokumenty opatrzone tylko 

datą roczną, a bez dziennej, kłaść na początek każdego roku; por. np. nr 321 nn.
5 Ale w takim razie przy listach Honoriusza III należałoby raczej cytować re

gesty Presuttiego, a nie Potthasta. Podobnie, podając druk dokumentu Ottona I 
dla arcyb. magdeburskiego z r. 948, wypadałoby raczej cytować ostatni przedruk 
u Israela.

c Są to: nr 192, r. 1210 Odonicz — kl. Pforta; nr 293, r. 1222—29, bisk. wro
cławski Wawrzyniec — w sprawie sporu z biskupem ołomunieckim; n r 294, r. 1222— 
1229, scholastyk Ulryk — kustosz Lambert; n r 579, r. 1249, Henryk III wrocławski — 
mrgb. Henryk; nr 646, r. 1253, ks. Bolesław Rogatka — kl. Altzella; nr 647, r. 1253, 
opat kl. w Lubiążu — kl. Altzella; nr 765, r. 1262, wójt wrocławski — kl. Altzella; 
nr 1005, r. 1273, rada miejska w Kołobrzegu — niejaka Gertruda; nr 1990, r. 1300, 
Konrad, ks. śląski — kl. Żagań; nr 1992, r. 1300, Wacław, kr. czeski — kom tur 
krzyżacki w Chełmnie.

7 Por. n r 1106.



Kilka wreszcie uwag na temat zagadnienia szeroko przez wydawcę omówionego 
we wstępie i osobnym zestawieniu (s. 10, 17—32), tj. zagadnienia fondów-repozy- 
toriów archiwalnych. Sam wydawca zaznacza, że jest to sprawa bardzo trudna, ja 
ko że zbyt często nieznana jest droga dostania się danych archiwaliów do miejsca 
ich obecnego przechowania, tak że nie zawsze da się ustalić z archiwaliami, jakiego 
urzędu czy instytucji odpowiednie dokumenty dotarły do Archiwum. Sprawę 
utrudnia wreszcie sposób inwentaryzowania pergaminów, rozpoczęty w Archiwum 
jeszcze w XVIII w., a kontynuowany przez cały w. XIX, kiedy o zasadach pro
weniencji archiwalnej i poszanowaniu fondów (respect de fonds) nie było jeszcze 
mowy. W przeważającej tedy liczbie wypadków proweniencja aktu pokrywa się 
z osobą odbiorcy (i wówczas nie zaznaczano jej osobno w regeście), a tylko w sto
sunkowo mniejszej liczbie wypadków, na skutek zmiany właściciela przedmiotu 
darowizny, odpowiedni tytuł prawny, czyli dokument, trafił do archiwum od in
nego odbiorcy.

Zasób pergaminów Archiwum Ziemskiego Saskiego podzielony tedy został na 
82 fondy, w tym 6 świeckich, 69 duchownych (biskupstwa, zakony, klasztory), 2 nie 
oznaczone, 4 depozyty i 1 zbiór prywatny. Nie znając dziejów poszczególnych in
stytucji ani sposobu przejścia ich archiwaliów do Archiwum, trudno cośkolwiek 
wyrokować o słuszności zaszeregowania danego dokumentu do takiego właśnie re
pozytorium (fondu). Ale kilka wątpliwości nasuwa się automatycznie. Tak np. fondy 
takie, jak arcybiskupstwo Magdeburg, biskupstwo Merseburg, Quedlinburg (klasz
tor kanoniczek regularnych), posiadają wszystkie po jednym tylko pergaminie. 
Chyba nie ulega wątpliwości, że reszta odpowiednich fondów znajduje się w a r
chiwach w Merseburgu czy Magdeburgu. Podobnie ma się sprawa z dokumentem 
ks. Konrada śląskiego dla klasztoru w Żaganiu; całość aktów tego klasztoru mieś
ciła się zawsze w Staatsarchiv we Wrocławiu. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, 
w jaki sposób archiwalia te dostały się do archiwum drezdeńskiego; najprawdopo
dobniej drogą przypadku. Zdaje się tedy, że najwłaściwiej byłoby zaszeregować je 
do fondów nieznanych.

Te drobne uwagi treści raczej teoretycznej w niczym nie umniejszają wartości 
tego tak  potrzebnego i starannie wykonanego wydawnictwa. Każdy też, kto będzie 
się zajmował dziejami średniowiecznej Saksonii i okolicznych terytoriów, będzie 
jeszcze díugo korzystał z zawartości obecnie wydanych Regestów. Oby tylko drugi 
ich tom ukazał się jak najrychlej.

Karol Maleczyński

H. M u e l l e r ,  KATHOLISCHE KIRCHE UND NATIONALSOZIALISMUS. DO
KUMENTE 1930—1933. MIT EINER EINLEITUNG VON KURT SONTHEIMER, 
Nymphenburger Verlagshandlung, Monachium 1963, s. 433, XXVI.

W publikacjach znacznej większości historyków zachodnioniemieckich na tem at 
wzajemnych stosunków między narodowym socjalizmem a politycznym katolicyz
mem w latach obejmujących koniec republiki weimarskiej i okres III Rzeszy obo
wiązywał do niedawna schemat narzucony ex officio przez biskupa Neuhäuslera 
z Monachium. Wydana przez niego w 1946 r. dokumentacja 1 przedstawiła problem 
w sposób wykluczający we wnioskach wszelką myśl, jakoby istniała jakakolwiek 
współpraca między episkopatem niemieckim i różnymi świeckimi przedstawiciela
mi ideologii katolickiej a reżimem hitlerowskim. Dostojnik kościoła katolickiego

1 N e u h ä u s l e r ,  Kreuz und Hakenkreuz, Monachium 1946.


