
RECENZJE I OMÓWIENIA 

W. Ir g a n g, DAS URKUNDENWESEN HERZOG HEINRICHS III. VON
SCHLESIEN (1248-1266), ,,Zcitschrift fur Ostforschung uander und Volker im ost
lichcn Mitteleuropa", Jg. 31, 1982, H. 1, ss. 47. 

Po blisko 50 latach kancelaria Henryka III Białego księcia wrocławskiego 
(1248-1266) doczekała sk; powtórnego opracowania 1• Jego autorem jest znany wy
dawca kodeksów śląskich, niemiecki historyk Winfricd Irgang. Mimo że praca ta 
powstah1 niejako na uboczu przygotowywanego do druku III tomu kodeksu, Autor 
bardzo sumiennie potraktował analizowany przez siebie materiał dokumentowy. 

Podstawę źródłową niniejszego studium stanowi 116 dokumentów (w tym 8 uzna
nych za nieautentyczne), z których w oryginale zachowało sic; G4. Wiele obecnie 
zaginionych oryginałów znanych było Autorowi z fotografii wykonanych jeszcze 
przed wojną przez Komisję Historyczną dla Śląska dla mai,\cych się ukazywać ko
deksów. U\vażane przez niego za zaginione dokumenty SUb, II, nr 415 i SR 836, 
1098 i 1228 przechowywane sq obecnie w Archiwum Pailstwowym we Wrocławiu 
pod sygnaturami, kolejno: Rep. 125 m· 125, Rep. 132 a Dep. Żmigród nr 1, Doku
menty miasta Wrocławia z 16 XII 1261 i 2 VI 1266 r. 

W kilku podrozdziałach omawia on kolejno: urz,1d kanclerza, działalność no
tariuszy Konrada, Ottona i Walh!ra oraz kilku innych urzędników kancelaryjnych. 
Swoje miejsce znalazła również rola odbiorcy w sporządzaniu dokumentów, omó
wiono pieczęcie Henryka III, podcl.lno h;rytycc uukntyc�no6ci kilku dokumentów 
oraz porównano książęce kancelarie śląskie z innymi kancelariami dzielnicowymi, 
czeskimi i miśniel'lskimi. Studium koficzy konkordancja numerów regestów z nu
merami dokumentów w wówczas jeszcze nie opublikowanym III tomie kodeksu 
śl,Jskicgo oraz streszczenie w języku angielskim. 

Słuszne wydają się przypuszczenia Irganga w sprawie urzędu kanclerza, który 
uważa za honorowy, z czego wynika zakres jego działalności jako doradcy księcia, 
a nic „wysokiego rang,1 urzQdnilrn zarządu krajem". Stanowisko kancle1·za na dwo
rze wrocławskim związane było z probostwem kapitulnym i wykazuje znaczne ana
logie z tym urzędem u książ,1t głogowskich, gdzie zawsr.e kanclerz był scholasty
kiem kolegiaty głogowskiej 2. Autor nie dostrzegł również jego działalności w kan
celarii. 

Celne wydają się jego ustalenia w sprawie dyktatu i pisma dokumentów wy
stawionych dla klasztorów cysterskich w Lubiążu, Trzebnicy i Henrykowie, które 
jego zdaniem pochodzą od odbiorcy. Ustalenia te mogą być w pełni zaakceptowa
ne dopiero po całkowitym opracowaniu skryptoriów klasztorów cysterskich na Ślą
sku. Powyższe wnioski pozwoliły Autorowi na sprostowanie tezy Swientka o iden
tyfikacji Konrada z Drzeniowa z Konradem, urzędnikiem kancelarii Henryka III 

1 H. O. Swientek, Das l{anzlei- und Urrwndenwcsen Herzogs Heinrichs III. 
von Schlesien (1248-1266) (ZfGS, t. 69, 1935, s. 40-69). 

i R. żer e I i k, Dokumenty i kancelaria Henryka III księcia głogowskiego (A UW, 
Historia XLII, 1984, s. 88). 
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który jego zdaniem jest bratankiem biskupa Tomasza I i nie ma nic wspólnego 
z tym pierwszym. 

Bardzo ostrożnie poclchod;,:i Irgang do określenia dyktatu poszczególnych urzc;cl
ników. wielokrotnie u znając dyktat za mieszany. Interesuj ąco przedstawia si(; jego 
interpretacja formul)' . .  dpm". Już Bobowski zauważył. że jej znaczenie n ic  zostało 
do k011ca wyjaśn i one s. B. Tur011 badając znaczenie tej formuły w kancelarii tego 
samego księcia doszedł clo ,vn iosku. że wystt;puj,)cy z t ,1 formulą notariusz odpo
wiadał przed ksir;ciem za zgodność formuły prawnej w dokumencie z czynności<] 
prawną 4

• Ostatni e  badania Bobowskiego nad kancelariami ksi ążąt zachodn i opomor
skich wykazały, że oznaczała ona kontrolę 5• natomiast zdaniem autora tej recen zj i 
w kancelarii książ,Jt głogowskich przeszła ona cwolucjr; - od spisania i redagowa
, · i a  dokumentu do samego tylko redagowa nia e. Tymczasem Irgang uważa. że w cza
sie kierown idw;:i w ka1 1cf'lar i i  notariusza Konr,1 clcl . .  rlpm" oznacz;:ila doręczcnir� do
Jrn mcntu i wyst(;pui ,1cy z n iq notariusz mi,1 1  ni ższ,1 rangq niż świadczi1cy w dok u
mencie. UZl lany przrz n i <·gn za rrrlaktora . , ,ota ri usz Konrad .  Konrad w 1:1 doku
m\'ntach (k tóre Irgang L11.nal w icgo rcclakcj(; )  an i  rarn nic wystąpił z formułlq 
clatac�·j na .  Natomiast kiedy formuł� te; spotykamy w tych dokumentach (8-krotn io .  
czyli w no! lacl połowic clokumentó\\' rc clakc.i i  Konrnrla) . to występował z n i ,1 no
t2riusz ,valtcr. Dl;:iczego \\'iqc Irgan g n ic jego uznał za ich  redaktora. zwła s,.<.:za 
:i.r• \Valter fci�IP \\'spółpr;1cm,·ał z Konrad em i równ ież  h�·ł redaktorem kilkunasb1 
dokumentów ? 'Nic dostrzegł Autor w tym wypa dku posicidania przez kance!;:iri1; 
książęcą ksi,:;gi formularzowej. którn wyjaśnial;:ilw tut;ij wide "-ątpliwości w z\•;iąz
ku z wystqpowciniem podnlmych formuł u różnych notariuszy. Stoi to równ irż 
w sprzecl.ności z rozumien iem tej formuły podczas notariatu Ottona, kirdy tn j , , j  
występmvanie w dok unwnt;:ich uznanych za rcd.:ikck Ottona uważa jako ozn. icz,1-
.i ,1c,1 redagowanie.  ;1 nawl't rekognicje w wypadku,  w którym dokument znstcił spo
rzqdzony przez octlJlorcq (w kancl! lari i  głogow,:lde.1 w lat : 1d1 1 250-1 331  1 1 iP rn:1 wy-
1 1adku , ;:ihy w clokumcncic zredagowanym przez odbi orce; wystqpil z fonT:ułq .. dpm" 
mzr, dnik kancelaryj ny). 

\V koi1cowych wn i oskach tej czqści  artykułu A utor ,twierdza. że ze 1 07 a nal i 
mwanych clokunwnt<l\\' G·l sporzqdzi la kancelaria k�iążc;c;:i (59 .8° '1 1) .  a 1 0  (�.:l0 1o) w�· 
kazuk dyktat mi,.�zany. Nic oclhicgci wiqc poziome m od kance1arii \\' i l ' \kopnhl< i <'i 
; małopobk irj . 

Zbyt pnch011 iw q ustalcn i;:i Autora dnt,·cz;icr �tn,ow,P1 ia pieczc;ci \\' kancdn , · i i  
Henryka III. Whrew z;1chnw,111l'mu m;iteriałnwi rlnkumcntowrmu i sfrngi�t,Tznemu 
mvaża on . że pi eczęć Hrnryka typu /\ ,tosow,ina hyla dn r. 1260. a typu B po 
le.i dacie. Z wystr;pujfjcych 5 pi eczęci tvpu B do r. 1 260 kwes tionuje 4. dla pi ,it0go 
dokumentu z 1 2 57 r .  n i ,� miał żadnych argu mentów 11a jego n iea utentyczność lub je
�'n antydatowan ie .  Z tych czterech dokumentów po bliższe.i ;:inali zi c i�a1eż:v ml rzu
cić dwa . Dokument z 15 V 1253 r. został zbyt pochopn ie uznany za falsyrikat (pnr. 
P i :':".D. 1 , ;itomiast n iv  ma d owodów r,a późnici�Z(' wystawienie dokumentu „ 1 2:iG r. 
(SUh. TIT. nr 20 ·11 . ArgumL' l l t  frga nga. że Góra i S,1dow0l przt'd 12GO r. nah.•żały rlo 
h; ' (:stwa głogowskiego . n ie  �toi na przeszkodz i (• clln cbty jego wysb wienh . Nair
.; , . podkreślić. że w doku mencie tym Hcnl')'k TII potwi erdza dokonan ie zamian>'
dóbr Góra k. S,1 rlowl,1 na leżqcych cło Tomasza I (a n ic  ks. Henryka III) n;:i clohra 

8 K.  B o b  o w s k i . W spra wie metod brrrln wc:::11ch 1cc:::esno,frrdniowicc:::11 e} d11p
lomat11ki Mriskic.i (Sobótka . 1980. z. 3. s. 52:i) .

4 B. T u r  o ń, Formul(! . ,da tton per  mc111us · •  w riok1lrncntaclr IIcnr11k ń 1 1 , wroc
/11 wskicl1 ( Sobótka . 1 98 1 , z. 1 , s .  80) .

s K. B o b  o w s k i . Kancer arie i clo lc 10n cntu ksi.n:::q t zachoclniopom.orskich <Io 
1, o i'ica XIII w. (w druku w wydawnictwach U11 iw,·1 ·sytctu \Vroclawskicgo). 

s R. Z e r  C' 1 i k .  Doknmcnt11 i kance/arie binirr l. 9ło,1owskich v ,  lu t ricl ,  l:?:,n--

1331 , m;:iszynopis pwcy doktorskiej w UWr., s .  37, 1 0 1---102, 1 93.
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Sadogóra w księstwie wrocławskim, należące do rycerza Gosława (stąd potrzebna 

była zgoda ks . Henryka III). Obecność na liście świadków ksi<1 źąt Bolesława i Kon
rada oraz bi skupa lubuskiego Wi1nelma dowodzi i ch z�ody na tę transakcję. Po
nadto wielokrotnie :,:darzały się wypadki jednoczesnego u żywania kilku pieczęci 7. 

Szkoda, że i\utor nic ustosunkował się do sprawy przvwieszcnia p ieczęci . zwłasz
cza że w kancelarii Henryka III znany jest następuj ący przypa dek : Johannis Vocla 
qui et sigillum apposuit s. 

Nie w pełni przekonywa.i,1cc są wywody Autora o niec1utentyczności kilku do
kumentów. Istnieje bowiem szereg wskazówek i wątpliwości w argumentacji Au
tora wskazujących na  ich autentyczność. Omówię jedynie trzy, chociaż niewyklu
czone, że do pozostałych równ ież znalazłyby się podobne ar�umenty. 

Dokument z datą 1218 (SR 675), w którym ks. Henryk IIT potwie1·dza zawar
ci e kontraktu m icclz? Bolesławem Rogatką v. wrocławskim wójtem Henrykiem. 
znany jest jedynie z XVIII-wiecznej kopii i C. Gri.inhag-en cmendowal jego dat(; 
na r.  1248. Zdaniem frganga dokument nie pasuj e cło tego nlku, ponieważ świad
kowie: Mikob.i Longus i Stanisław oraz pisarz V!nlter s;'\ zn,rni  w dokumentach 
ocl 1250 r „ a Valentin był w latach 1244-----1253 natorimzc111 u Bole sława Rogatki . 
·wątpliwe jest również wyst(:powanic w tym czasie cb w rqkach pr:nvatnych.
Dokładna analiza owych zarzutów da je  ied!1ak inny ohraz. 'VTiko1n.i (L01,gus ?)
Przedwojowie świadczy wrai: z bratem ria dokumencie Bolesława Ro�atki od 28 XIT
1247 r. 9 Stanisław istotn ie świadczy w latach 1250�1 259 jakfl podkomo rzy. Ostatn i
podkomorzy we Wrocławiu poświadczony był w 1244 r . .  a w !<;c nic m a  sprzeczno
ści w tym. że mógł on pełn ić t� funkcję już w 1 248 r . 10 T'ozosblych 9 świadków
znanych jest już przed 1248 r. Nie jest słuszne . .iak sir; wyclaie uznawan ie nieau
tentyczności dokumentu z powodu niezgodności wvstępowa1 1 ia  świadka lub urzęd
n ika kancelaryjnego , który świadczy po raz pierwszy w cloku nwncic, luh taki do
kument sporządza. W,1 lter z funkcją pisarza. iak pisze �am Autrn·. wys tępował już
podczas notariatu Konrada aż c1o 1255 r .  IVIó�l być nim wi l;c równic;i: w 1248 r.
Obecność n otariusza Valentina. urzędnika kancelari i  Bolcsłnwa Rewalki . na  liści , •
świadków tego dokumentu łatwo wytłumaczyć faktem, że spraw; 1 .  w zwiazku z któ
rą sporządzono ten dokument. dotyczyła bezpośreclnio il'g-o pan: 1 .  l'1Jclohne wypad 
k i  znane są równil'Ż w kancel;i r i i  głogo-nkic.i 11 • JcżPl i chodzi (J da .  które jako\w
w tym cza sie n ic  występowały \\' rękach pr)•watnych .  to z r. \ 20� znany jc�t
przypadek, kiedy książc; Henryk Brodaty przekazał kanon ikom wrnclav:s ldm 7 l'(rzy
wien dochodów z cel wroclawskich 1� .  Tak i  przypadek znany jest rÓ\\' ! l i (• Ż  z Pomo
rza Zachodniego, gdzie w 1273 r . rycerze Jan Ramel i .Tan Sconlcntin sprzedali
dochody z ceł w mieście Gryfi i mi!'szczaninowi lulwck icmu Zygfrydowi von Brii
gge 1 3• Wydaje się więc,  ż,, stwierdzenia Irganga o nicautcutyczności s,1 w tym
wypadku zbyt pochopne i wyrnaga.i q dokładniejszego u rnotywo,vania .

Podobnie mało przckonywaj;')ce dowody przytoczył Autor w edu uclowodn ieni,1 
n iea u tentyczności dokumentu z 1 5  V 1253 (SR 8:3G) . ,.,,. kV>n•rn Henryk TIT pozwala 
Tydrykowi cle Yscnbcrc Ioko.vać miasto (Żmigród) nnc1 Bolm·m.  Prr.ytoczyl naste;-

7 ż e r  e 1 i k. Dokumenty i kancelri ria, s. 82-8:l . 
8 S w i e  n t e k. op. cit.. s. 5 1 ;  H. N c h m  i z. C'11te r.�11cl1 1111gcn ii be r die nc.�ic.r;c 

/ung der sch lesischen FJerzogsurkmulcn im 13 . .lahr11 1lndcrt. 1 9:HI. s. 8. przyp. 1� .  
9 M.  C e t w i ń s k i , R11ccrstwo .� ląskie rJo k011ca xrrr w. Dioarmnu i rodo, rnav.

C 510 .  
10 Tamże. C 747. s. 22:1. 
11 SUb, III, nr  191 . Ramolcl, kanclerz Ko1 1 rncla gJqgowskicgn, :<\\ i .i ckzy na do

kumencie Bolesława Rogatk i .  
!! SUb, I, nr 83.
11 Pommerscl1es Urk1l11 clnt!mch,  t. II. wycl. n. Priimcrs .  Stdti 1 1  1 8R;i, nr fl7(1 . 

971 (w tvm drugim rlokumcncic stronę �przrcla.i ,\cych n'p1-czenlnw,i l j r •szL·zc ry cen 
Holf v. Neucnkirchcn). 
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pujące argumenty:. 1. że Timo Wezenborg nie był sędzią dworskim w r. 1253, ale 
w latach 1265-1278, a przed i po 1253 r. urząd ten sprawował Z·bylut (1250-1256). 
Tymczasem Cetwiński uważa, że Zbylut był nim jedynie w r. 1250 14• W latach 
1250-1265 sędziami było ponadto kilku innych możnych u, a w latach 1265-1278, 
kiedy to według Irganga Timo był sędzią, spotykamy na tym urzędzie jeszcze 4 in
ne osoby 18. Jest to świadectwem, że jednocześnie na dworze było ich kilku 11 lub 
że funkcja ta była spełniana okresowo przez poszczególnych możnych. 2. Zdaniem 
W. Irganga świadek Berold nigdy nie był kasztelanem, a w omawianym dokumen
cie wystąpił z tym tytułem, lecz bez określenia konkretnej kasztelanii. Zdaniem 
zaś Cetwińskiego był on kasztelanem Krosna, Głogowa i Niemczy u Bolesława 
Rogatki 18. Tajemnicą notariusza jest fakt nieumieszczenia przy jego imieniu kon
kretnej kasztelanii. 3. Pismo dokumentu wykazuje duże podobieństwa do pisma dy
plomów SR 980, 1024 i 1227, w których z formulą „dpm'' wystąpił Otto. Nie ma 
również dowodów na to, że Otto nic mógł być kanonikiem wrocławskim w 1253 r., 
zwłaszcza że był blisko związany z biskupem i zredagował m. in. jego dokument 
z 1257 r. (SR 996). 4. Nieprawdopodobne wydają się również lrgangowi obietnice, 
że miasto nic przejdzie pod inną \vładzę niż książęca, ponieważ już w 1296 r. mia- · 
sto było w n;kach prywatnych. Nie może to przeczyć sytuacji z 1253 r., wypadki 
bowiem sprzedaży miast były w średniowieczu spotykane 19. O tym, że nastąpiła 
lokacja, świadczy również fakt, że w 1256 r. ufundowany został kościół w Żmigro
dzie przez tego samego księcia to_ Nie może również dziwić obietnica likwidacji 
targu w sąsiednich miastach, tj. Prusicach i Strupinie. Tego typu postępowanie 
jest podobnie znane z terenu Dolnego Sląska. W 1324 r. Jan ścinawski odebrał Pro
chowicom cła i nadał je Lubianowi w celu dalszego rozwoju miasta i1 ••

Nie ma także przekonywających dowodów na interpolację dokumentu z 24 I 
1259 r. (SR 1013), w którym książę Henryk III sprzedaje mincerzowi Henrykowi 
"'-' Słupa wieś Świątniki (obecnie cl:<;ŚĆ Wrocławia). Pi8mo tego dokumentu jest 
podobne do pisma oryginału przechowywanego w AP we Wrocławiu (Rep. 66 nr 8). 
Nic może być takim argumentem użycie w tym dokumencie arengi nie spotyka-
1�cj w innych dokumentach Henryka HL Zdarzały się wypadki, że autentyczne do
kumenty posiadały sfałszowaną pieczęć 2t. Jego zdaniem treść tego dokumentu jest 
całkowicie pewna, a interpolacji dokonano w celu dokładniejszego określenia prawa 
rybołówstwa. W późniejszym okresie nie spotykamy się z dokumentem kwestionu
jącym te prawa, więc nie zachodziła konieczność jego interpolacji. 

Sądzę, że tych kilka krytycznych uwag nie umniejsza wartości pracy, lecz je
dynie jest potwierdzeniem, jak wiele jest kwestii hipotetycznych w dyplomatyce 
i ile jest jeszcze do zrobienia, aby kwestie sporne :wstały roz�trzygnięte. Powięk
sza ona jednocześnie skromnie jeszcze prezentujący �ię dorobek śląskiej dyploma
tyki książącej. 

u Cet w iński, op. cit., C 926. 
15 Tamże, s. 226. 
18 Tamże. 

Rościsław Zerelik 

17 J. Mu 1 arc z y k, Urzędy i urzędnicy śląscy XIII w. (Sobótka, 1983, z. 2,
s. 157).

18 C e t w i ń s k i. op. cit„ C 59. 
1P W 1296 r. Henryk III głogowski sprzedał rycerzowi połowę miasta Prusic 

(SR 2431).
2-0 CDS, VII/2, s. 56, po SR 924. 
11 SR 4381. 
tt Ne hm i z, op. cit., s. 69. Pn:yk!adowo hc:t, wątpienia ;iutcntyczny dokument 

Henryka III głogowskiego i 2 II 1309 r. posiadc1 przywieszonq piccz�ć miasta Gło
gowa z 1490 r., tamże. 
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H. W. Hahn, GESCHICHTE DES DEUTSCHEN ZOLLVEREINS, Gćittingen 
1984, ss. 214. 

Omawianą pracQ wydano z okazji 150 rocznicy rozpoczęcia działalności p rzez 
Niemic·cki Zwi,izek Celny. Opracowano ją głównie na podstawie literatury i żródd 
drukowanych. Autorowi nie szło o pełne monograficzne potraktowanie podji.;tego 
tematu. Główną uwagę skupił bowiem na ukazaniu podstawowych problemów zwiri
zanych z powstawaniem, a następnie z działalnością Związku, który odegrał istotną 
role; w tworzeniu się rynku wewm;trznego oraz w procesie jednoczeniu Niemiec. 

Autor dokładniej śledził problematykę handlową państw i państewek niemiec
kich od przełomu XVIII i XIX w., zwracając szczególną uwagq na sprzeczności, 
jakie powstawały pomiędzy nimi, co utrudniało prowadzenie wspólnych poczynail 
w tym zakresie. W latach poprzedzaj,1cych bezpośrednio powstanie Związku zajqł 
się przede wszystkim pruską ustawą celną z 1818 r., dążeniem południowo- i środ
kowoniemieckich pa11stw do stworzenia unii celnej, jak również przybierającymi 
na sile w opinii publicznej żądaniami o charakterze handlowo-politycznym. 

Szczególną uwagę Autora przyciągała polityka Prus, i to zarówno w okresie 
tworzenia Związku, jak i w następnych latach jego działalności, do zjednoczenia 
Niemiec. Ciekawie rysują się pou:ynania Prus wobec państw niemieckich, które 
przystąpiły do Związku, oraz tych, które pozostały jeszcze poza nim, a które sta
rano się dla niego pozyskać. Równic interesująco ukazano bardzo zróżnicowane 
stanowiska tych państw wobec Związku oraz wobec coraz hardziej dominuj<JCl'i 
i coraz wyrainiej akcentowanej pozycji Prus. 

Sporo miejsca poświęcono w pracy �ledzeniu wzajemnych poczynań Prus i Au
strii w zakresie polityki handlowej, zwi<1zanych silnie z ich d,1żeniem do utrzyma
nia przodującej pozycji wśród pai'lstw niemieckich. Zagadnienie to rozpatrywano 
również w powiązaniu z wydarzeniami politycznymi, które w istotny sposób wpły
wały na postawę obydwu stron. 

Wprawdzie w pracy dominuje wewnętrzna polityka handlowa Związku, ale 
Autor zajął się również stanowiskiem głównych państw europejskich \Vobec powsta
jąc„go Związku, a na5t�pnic jego polityh:4 liandlow<1 oraz ukazaniem sl<:omplilrnwu
nej gry wewnętrznej i zewnętrznej, z,viązancj z zawieraniem traktatów handlo
wych z różnymi państwami, zwłaszcza z Belgią, Holandią, Austrią, Anglią i Francją. 

Dzięki wiązaniu podejmowanych problemów gospodarczych z zagadnieniami spo
łecznymi i politycznymi, ukazywaniu ich w skomplikowanych wzajemnych powią
zaniach i uwarunkowaniach, jak również podejmowaniu korekty niektórych tez li
teratury, omawiana praca zainteresuje nie tylko historyków gospodarczych. 

Zbigniew Kwaśny 

T. L. Bak er, THE REVEREND LEOPOLD IVIOCZYGEMBA, PATRIARCH
OF POLONIA, ,,Polish American Studies", Rochester 1984, Vol. XLI, No 1, s. 66-
109. 

Czynny z różnym powodzeniem w badaniach nad początkami osadnictwa pol
skiego w Teksasie T. Lindsay Baker I zaprezentował ostatnio obszerny materiał 
biograficzny, odnoszący się do urodzonego w Płużnicy na Śląsku franciszkanina 

1 Por. m. in. T. L. Baker, The First Polish Americans, Silesian Settlements
in Texas, College Station, Tx, 1979, s. 268 (i moje recenzje w „Polish American 
Studies", Vol. XXX.VII, No. 1, 1980, s. 71-77 oraz w „Sobótce", 1982, nr 1-2, 
s. 118-121); toż: Historia najstarszych polskich osad w Ameryce, Wrocław 1981;
te n że, Four Letters from Texas to Poland in 1855 (South western Historical Quar
terly, Vol. 77, 1974, s. 281-289 (i moja recenzja w „Acta Poloniae Historica", Vol.
33, 1976, s. 177-178).
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o. Leopolda .i\'loczygemby (1824-1891). Publikacja j est plonem obszernych kwerend,
pr:i:ede wszyslLim archi wal1 .ych we Wloswch, Sta nach ZJ ednoczonych, Republice
1-\:dcrnlneJ Nie 1 , ,icc, P< Jbce l ,\u;;tni; w przypisach poja \V ia się dwadzieścia kilka
tytułów upracu\\'a 11 i i:;· ocleł drukowanych ( \V różnym stopniu związanych z iema
Lcm, przy czym brak kilku tytułów wnusz..jcych istotny wkład do tematu 2) .  Hoz
legtus<'.: kwerendy an:hiwalnej i in formc1c J 1  o przeprowadzonych wy wiadach impo
l l Uje, chociaż trudno wypowiedzieć si l,'. na temat, czy różnoję:i:yczne ź.ródła zostały
prawidłowo odczytane (tak.:i w,\tpliwosc budzi moje doświadc:i:enie :i: lektury, syg-

1 : ;di.:owane w recenzjach oclnutuwanych lu w pn:yp. 1 ) :  mamy np. na s. 76-77
1 1i1cumiejGtne odczytanie żród ia nie mieckiego w Archiwum Państwowym we Wroc
ławiLt (Reje!lcja Upolska I 121 3:JJ jako zwi,1zanego rzekomo ze sp1·awą sądową
(court case), gdy chodzi o prolongatę na 1856 r. oraz poszerzenie zakresu teryto
rialucgo działalności Julius,1 :::ichLilera z Opola jako agenta przedsiębiors twa bre
meóskiego Carla Pokrantzu . Rów·nież w wypadku recenzowanego artykułu mamy do
czynienia z właściwym Autorowi unikaniem konfrontacji z wcześniejszymi usta
k1 1 ia111i innych badaczy: wprawdzie T. L. Baker zauważa, ii jedyną biografią ks.
L. Moczygemby jest opublikowana w 1951 r.  broszura ks. Józefa Swastka, ale -
po pierwsze - llie jest Autorowi znana znacznie szersza - polska - wersja tej
biografii, publikowana w miesi<;cmiku „Sodalis" (Orc hard Lake 1 949-1952), a nad
to - po drugie - w obszernych 86 przypisach recenzowanej pracy Autor tylko
trzykrotnie odsyła do owej angielskiej, znanej sobie, wersji pracy J. Swastka.
W kilku wypadkach wnioskowanie z aualiw\vanego materiału wzbudza zastrzeże
n ia .  l tak np. z lbtó\,· rnli:t.iców i rodzilly ks. Leopolda Moczygcmby do prowin
cjała prowincji bawarskieJ ks . Roberta Zahradniczka z prośbą o przeniesienie Leo
pok!a do Opawy wyciąga ,\ulor wniosek, iż o. Leopold omawiał z rodziną swoje
plany udania sit; na misje cło odległych k rajów (s. 70). Z relacji prasowej pocho
d.:,iccj ,; 1890 r. o audil'ncji  u papieża Piusa IX wyciąga Autor wniosek, iż au
diL:ncja miała m iejsce na przełomie 1869/70 r. (s. 91-92) 1 z tej że relacj i zdaje  siG
sugerować kolej l lą wizytc; o. Leopolda na Sląsku s. A może c;hodziło o pobyt rzyrn
»ki z 1858 r. (gdy L. l\foczyge111ba nie był wprawdzie penitencjariuszem u św. Piotra,
a le bywał w watykańskich instancjach, a nastc;pnie rzeczywiście udał się na Śląsk) '!
W . każdym ra.:ie informacja zawarta w źródle jest sprzeczna wewnętrznie: ko
l licc pobytu L. Moczygemby w Rzymie jako penitenc;jariusza ( 1870, 1880) - udo
kumentowane powroty na Sląsk (1851-1858, 1880 - ten ostatni j uż po śmierci
Piusa IX}. Tego rodzaju wnioskowanie pozostaje w spr:i:ec:zności z ogromną ostroż
iwścią, jaką legitymuje się Autor w doch@dzeniu do innych wniosków ze źródeł
(llp. s. 101), choC:: znacznie w iGcej jest ogólnikowych, nieudokumentowanych, tez

w rodzaju „śnił o tym, by zostać misjonarzem" (s. 70), czy ocena, iż w czasie poby
tu w Rzymie 1869/70 „najl.Jard:i:i1:j pracochłonnym projektem'' Moczygemby była
prac.;a nad rytuałem Ench i r 1 d1on •.• (s. 9 1 ) , bądź. informacja, sprzeczna z zapomnie
niem, w jakim umierał L. i\loczygcmba, iż był „żałowa ny \\·śród społeczności pol
sku-amerykaf1skiej" (s. 108). Mimo długiego pobytu na śląsku nie poznał Autor
zbyt gruntownie kontekstu historycznego badanych przez siebie procesów: gdy
pisze o wczesnej edukacji L. Moczygemby, iż „uczęszczał na lekcje religii" i w tych
latach nauczył sit; czytać i pisać po  polsku, a następnie uczi;szczał do szkól l l le-

:i F. D o m a ń s k i, Przyczynki niepowodzenia w życiu ks.  Lcopolcła Moczygem- · 
by (Sodalis, Orchard Lake 1955, nr 1, s. 8-16); J. I w i c k i, The First One Hu.ndred
Years. A Study of the Apos tola te of the Congregation of Resurrf'ct ion in the United 
States. 1866-1966. Rome 1966. 

! Pisze wprawdzie tylko: ,,Family matters brought Father l\loczygemba's stay
to a close" (s. 92), ale zdanie to umieszcw11e jest - /. jednej strony - w kontek
ście opisującym wydarzenia w rodziuie l\Iuczygembów na śląsku, a - z drugiej -
zapowiedzi wizyty na Sląsku. 
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mieckich (s. 67), to zdaje siq nie wiedzieć, iż w tym czasie istniało na Górnym 
Sląsku szkolnictwo elementarne (w 13,15 r. notuje J. G. Knie dla Płużnicy szkołę 
katolicką 7. jednym nauczycielem - nic wiadomo, kiedy szkoła ta powstała) i że 
w szkołach tych uczono także w języku polskim (w 1827 r. w 70 szkołach na 800 
istniejących w rejencji opolskiej). 

Reccnwwana publikacja niew,1tpliwic rozszcna w istotny sposób wicdzc; o ży
ciu i działalności ks. L. Moczygemby. Autor zwrócił uwagc; przys1.!ym badaczom 
na źródła, które - w trop za nim - będą musidi właściwiL• zanalizować. Dopiero 
na podstawie takiej analizy i z mvzg!(:clnienicm pominiętych przez T. L. Bakera 
ustaleń innych autorów. a także eksploracji dalszych materiałów ·1• powstalli(· bio
grafia tej picrwszoplunowej postaci w XIX-wiecznych dziejaeh Polon ii Stanów 
Zjednoczonych. 

Andrze1 Bro:·d, 

M. L. A n c1 er son, WINDTHORST. A POLITICAL BIOGRAPHY, Oxford 1981,
ss. XII, 522. 

W historiografii polskiej, mimo prncy Krasuskiego, na Kulturkampf nadal patrzy 
sic; często przez pryzmat stosunków w zaborze pniskirn, traktuje jako ważne zja
wisko w d„iejach pruskiej polityki wobec Pobków. Tymc:tascm dzieje tych zma
gań w trójk[!cie rz[!d, czyli Bismarck--Kościół-liberalizm 11iemit'Cki, takżl! abstra
hując od ich polskiego aspektu, nic s;J r,bojc;tne dla zrozumienia historii Hic tylko 
Niemiec. To powód, dla którego warto odnoto\vać pracę młodej angiebld l•j histo
ryczki o przywódcy katolickiej partii Centrum htwicrdzić ?.resztą trzeba, że o spra
wuch polskich w książce mowa jest rzadko, a nieliczne wzn1iuuki nie wnosz,t nic 
nowego; Autorka nic zna literatury polskiej). Z parti<1 Centrum historyk zaboru 
pruskiego styka sic; stale, n z niewielką tylko przesadą A ut.orka stwierdziła, że 
Windthorst to Centrum. W dodatku, choć o Windthorście pisano nieraz, brak jest 
podolrnc•j pc>lnej j<?!,o hiog1·:,fii. 

Jest to praca doktorska, przygotowana pod kierunkiem Normana Richa, zna
nego z oprncowai1 z dziejów Niemiec, co prawda raczej doby wilhelmii1skicj niż 
bismarckowskicj. Jak na rozprawę doktorską rnonogrnfia jest bardzo dojrzała 
i gruntowna. 

Autorka sięgnęła do o re hiwów, głównie w RFN; niewątpliW,J szkod:1 jest nie 
dotarcie do archiwów w NRD, zwłaszcza w Mcrsclrnrgu, a tak�c do Archiwum Ar
chidiecezjalnego we Wrocla wiu, w którym można znaleźć materiał w zespole kar
dynała Koppa, jak również kilku czr,hm:ych polityków centrowych .::e Sląska i nic 
tylko z niego. Dotyczy on, co prawda, głównie ostatnich lat życia Windthorsta. Co 
najmniej równic ważne okazały sic; źródła druko\va1w, jak choćby stenogramy po
sicdzei1 paru parlamentów, w których zasiadał Windthorst, czy wydane jego listy. 
Dla tak długiego okresu kilkudziesięciu lat trudno było zapoznawać się z wiqkszą 
liczbą tytułów prasowych; Autorka \Vyzyskala systematycznie kilka głównych pism 
centrowych. Mimo braków podstawa źródłowa jest bogata i w pełni pozwoliła na 
dokładne przedstawienie życia i działalności Windthorsta (w jakiejś mierze o wa
lorach pracy pod tym względem świadczy materiał zawarty w odsyłaczach, s. 408� 

4 Mam na myśli np. zupełnie nieznane a niezwykle interesujące kontakty, ja
kie ks L. Moczygemba miał w Teksasie z Karlem .r. L. Almquistem {1793�1866}, 
ongiś pastorem, nastqpnie jednym z wyhitnych pisarzy i publicystów szwedzkich, 
który w swoich wspomnieniach ogronH!ie wysoko ocenia swoje spotkania z L. Mo
czygembą. 
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480; obszerny wykaz źródeł i literatury, s. 481-500, zawiera jednak także sporo 
pozycji luźno lub wcale nic związanych z tematem). 

Działalność ta, jak wiadomo, dzieli się na dwa okresy. Do 1866 r. późniejs:,:y 
przywódca Centrum był politykiem hanowerskim, uczestniczył w rządzie lub pozo
stawał w opozycji do króla. Po włączeniu Hanoweru do Prus wypłyn<jl na szer
sze wody, i to nie tylko samych Prus, bo rychło ważne stały się kontakty z poli
tykami innych państw niemieckich; tak było już choćby w parlamencie celnym, 
a nie przeszkadzało temu ani przy;viqzanie Windthorsta do w�ższej, hanower
skiej ojczymy ani jego koncepcje partykularystyczne (choćby dlatego, i.e sprzymie
rzeńców dla nii;:h trzeba było szukać np. w Bawarii). Taki podział życia Windthor
sta tylko ua d\va okresy byłby, oczywiście, trudny, bo o pierwszym można i trzeba 
było napisać znat:znie mniej niż o drugim (w pracy Anderson obejmuje on ok. 1/4 
całej książki). Toteż Autorka okres od 1866 r. podzieliła na 3 dalsze cz�ści, tytu
łując je kolejno Prusy, cesarstwo i kłopoty z Rzymem, jako cezury wybierajqc 
daty 1877 i 1879. Układ ten uważam za dyskusyjny. Politykiem, nie tylko pru
skim, Windthorst był już przed 1877 r., a pierwsze różnice z Watykanem wystąpiły 
przed 1879 r. (por. np. s. 215 i 218). 

Układ ten jest dla pracy charakterystyczny i z innych powodów. Umieszczenie 
w jednej części lat 1866-1877 świadczy, że Kulturkampf spychany jest nieco na 
plan dalszy (poświęcono mu wyraźnie mniej miejsca niż późniejszemu wychodze
niu z lat walki), co tylko w części można wytłumaczyć faktem, iż za pontyfikatu 
Leona XIII żmudne starania o uzyskanie jak najlepszych warunków przy likwi
dacji ustawodawstw'-' antykościelnego było dla Centrum może nawet trudniejszą 
próbą niż brutalna walka z lat 70-tych, a od Windthorsta wymagała nieraz więk
szego wysiłku i talentów politycznych. Jednym z najbardziej dramatycznych mo
mentów w biografii jest konflikt z Watykanem w 1887 r. (s. 348 nn.). 

Tuk wific biog.-ufia Anderson icst w wi�ks2ym stopniu po�więcona funkcjono
waniu i kryzysom Centrum, a zwłaszcza roli jego przywódt:y, w latach BO-tych, niż 
powstawaniu i krzepnięciu partii w ogniu walki z Bismarckiem i narodowymi libe
rałami. Na skutek tego może nic dość plastycznie ukazana jest droga Windthorsta 
na jedno z najbardziej eksponowanych stanowisk w świecie par lamentarnym w Rze
szy (mimo fragmentu o niespodziewanej karierze w partii, s. 140 nn.). Dokładniej 
natomiast ukazany jest on już jako uznany przywódca potężnej i najbardziej sta
bilnej partii niemieckiej. 

Zdecydowanie dobrze, jak mi się wydaje, ukazane zostało inne zagadnienie. 
Windthorst zaczynał swoją działalność polityczną jako człowiek o poglądach kon
serwatywnych, później jego program partykularyzmu również skłaniał go ku kon
serwatyzmowi. Zarazem jednak bardzo nowoczesny okazał się jako polityk, który 
znakomicie rozumiał przechodzenie partii od związku notabli do organizacji maso
wej (np. s. 268), co sam realizował choćby poprzez liczne podróże po kraju. W rezul
tacie w koi1cowym okresie działalności znajdował się w częstych konfliktach z przed
stawicielami prawnego skrzydła Centrum (zwłaszcza wiele jest mowy o starciach 
z Sehorlemerem, przywódcą chłopskich organizacji centrowych w Westfalii), a nic 
bez jego pomocy Centrum znalazło się pod wpływami lewicy partii z następcą 
Windthorsta, Lieberem, na czele (Autorka, zgodnie z przyjmowanymi często w lite

raturze poglądami, podkreśla ewolucję Centrum ku lewicy, ale sprawa nie była 

taka prosta, skoro w 1909 r. doszło do powstania bloku czarno-niebieskiego z kan� 
serwatystami). 

Jednym z ważnych wątków rozprawy są także stosunki między Windthorstem 
a biskupem Koppem, jeszcze przed jego intronizacją we Wrocławiu i zaraz potem. 
Choć wiemy wiele o roli tego ostatniego w okresie usuwania ustaw Kulturkampfu, 
o jego pośredniczeniu bezpośrednio między Bismarckiem a Watykanem, co od daw
na było koszmarem dla Centrum i Windthorsta (pisano o tym już współcześnie,
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potern choćby Bachem w swojej wielotomowej hisiorii Centrum, dla późniejszych 
lat pewne nowe szczegóły dorzuciłem w artykule Mięclzy Berlinem a Watykanem. 

,,Sobótka", 1976), Autorka wyszła poza te ustalenia, nucając ostre światło na po· 

�tać Koppa, co szczególnie jaskra wie występowało właśnie w jego kontaktac:h 

z Wi: 1cltl1orstem. 

W sumie wit;c: jest tu praca ważna nie tylko jako biografia czołowego polityka 
Ce11trnm, ale jako opracowanie dotyczące istutrn·go okn·su dziejów partii Centrum. 

Adam Gulos 

PHILIPP EULENBUHG. POLITISCHE KORRESPONDENZ, wyd. J. C. G. Rohl, 
t. l-:3, Boppard am Rheim 1976, ss. VIII, 2383.

Wydawnit:two ukazało się już przed kilkoma laty, nie było jednak ,imawiane 
w Polsce, warte jest zaś przynajmniej krótkiej wzmianki. Od długiego czasu wśród 

licznych edycji źródłowych w RFN niebagatelne miej sec zajmują publikacje upie
rające sil; nu „p,1pierach" co ważniejszych polityków. Jedynie dla przykładu moż

na wspomnieć u wydaniu takich ,,papierów" Herberta Bismarcka, syna kanclerza 

i sekretarza spraw zagranicznych (Graf Herbert von Bismarek, Aus seiner politi

sdw Prirnckorrespond�nz, Gćittingen 1964, wyd. W. Bussmann), czy o potężnym 

objętościowo wydaniu „papierów" szarej emineJJcji vVilhelmstrasse, Fritza Holsteina 

('.Che IJolsiein l'apers, s. 1-4, wyd. N. Rich i .:Vl. H. Fisher, Cambridge 1956 nn.; 

wyd. nicmicc:kie JJic gehetnwn PctJJierc F'rieclrich ·von IIoLstems, \vyd. \V. Frauen
dienst, t. 1-4, Gottlngen 1958-1963; o innych wyduniach korespondencji Holstei1,a 
wspominam w r:,vol'ucjci poglądów na Fryderyku. Holsteina, ,,Przegląd Hist.", 196'7, 

s. 46-66). W tym wypadku mamy pr;:cd sobą także ogromne wydanie papierów
Philippa Eulenburga, słynnego „Phili", obejmujące lli 13 pozycji, niemal wyłącznie

jego korespondencji.

Eulenburg sławny czy raczej osiawiony był już współcześnie, najbardziej na 
hkulek procesu przeetw znanemu pul)liCyście Hardenowi, wywołanego oskarżu,icin 

Eulenbul'ga o homoseksualizm. Nic był jedyną ofiarą redaktora pisma „Die Zun

kunit" (innym człowiekiem z otoczenia cesarza był Moltke, a Wilhelm II miał \vów

czas powiedzieć „die Grusscn meines Hofes vcrlas;;cn mich"), który miał ambicjt; 
zniszczenia kamaryli na dworze, zgubnie cb:iałającej na pat'lstwo. Sprawy te są zna
ne ud dawna i nie na nie należy zwrócić uwag<; przy omawianiu wydawnictwa. 

Eulenburg nie chciał i nie zajmował nigdy wysokiego stanowiska, w swojej ka

rierze dyplomatycznej doszedł do ambasady w Wiedniu; w 1902 r. zrezygnował z dal
szej kariery. Podstawą jego wpływów była długoletnia przyjaźii z Wilhelmem, za

wi,1zana w 1886 r., gdy ten ostatni był jeszcze synem następcy tronu. Te bezpośred

nie kontakty z cesarzem, możliwość oddzialywai,ia na niego i decydowania o wielu 
posuniqciach, pO\voclowała gromadzenie siq kolo „Phili'' ludzi starających sil; \vyzy

skiwać te kontakty. Tak więc, jak chyba w żadnym innym wypadku, jesteśmy tu
taj w ee1,trurn kamaryli dv,;orskiej, w gronie polityków działających nieraz bardziej 
zakulisowo niż oficjalnie. Kiedy� przed laty robiono z Holsteina wszechpotężnego 
demona, który zaczajony w czeluściach Auswartiges Amtu kierował ze swojej kry

jówki skomplikowaną siecią intryg i po,;unięć. Obraz ten w znacznej mierze zmie

niło wspomniane wydawnictwo jego papierów i towarzysząca mu obszenw bio
grafia Richa (N. Rich, Friedrich von Holstein, Politics and Diplomacy in the Em 

of Bismarck and Wilhelm II, t. 1-2, Cambridge 1965). Tutaj, mimo blasku dworu, 

jesteśmy w rzeczywistości w jeszcze ciemniejszym zaułku machiny państwowej 

Rzl'szy, w którym rej wodzili ludzie za nic nie odpowiedzialni, a wiele mogący. 

Wydawca, historyk brytyjski, był szc:oególnie predestynowany do pokonania po-

8 - Sobótka 3/85 
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ważnych trudności, jakie poprzedziły przygotowanie tego wydawnictwa. W swojej 
monografii Niemcy bez Bismarcka {J. C. G. Rohl, Germany without Bismarck. The 

Crisis of Government in tlte Second Reich, 1890-1900, London 1967, wyd. niem. 
Tilbingen 1969) w sposób bardzo drobiazgowy przeprowadził analizę kryzysów we
wnętrznych w aparacie władzy w latach 90-tych, szczególnie zaś kryzysu z 1897 r. 

Wspomniane zaś trudności były rzeczywiście ogromne, gdyż oryginały listów 
w znacznej większości zniszczone zostały w 1945 r., a zachowane odpisy, spo
rządzone pod kierunkiem samego Eulenburga przygotowującego materia�y do sa
moobrony, nie zawsze zasługują na zaufanie (co stwierdził już pierwszy wydawca 
wspomnień, dzienników i korespondencji Eulenburga sprzed 60 laty, Johannes Hal
ler). Stąd konieczność poszukiwań w wielu zespołach z kilku krajów, uwieóczo
nych znacznym, choć nie pełnym, sukcE!scm. 

Wydanie poprzedzone jest obszernym wstępem Rohla, zawierającym także ży
ciorys Eulenburga, kwestię jego homoseksualizmu i zamiłowania do spirytyzmu. 

Dla historyka ważniejsze są materiały źródłowe. Pod względem chronologicz
nym znaczna ich większość (prawie 90°/o) pochodzi z okresu między poznaniem 
ks. Wilhelma a ustąpieniem z ambasady wiedeńskiej, ponad 60% z lat 1890-1897, 
gdy w sposób najskuteczniejszy Eulenburg oddziaływał na sprawy polityczne. Ko
respondentów Eulenburga jest cały legion, ale znaczna część listów (blisko 1000) 
to wymiana korespondenci[ z zaledwie 4 osobami, z Holsteinem, Wilhelmem, Billo
wem i Herbertem Bismarckiem. Z synem „żelaznego kanclerza" Eulenburg zaprzy-. 
jaźniony był wcześniej, później dominują pozostali trzej. 

Tytuł wydawnictwa „korespondencja polityczna" jest szeroki (choć wydawca 
zastrzegł się, że opublikował tylko niewielką część spuścizny, s. 74), może nawet 
za szeroki, gdyż wiele jest listów o charakterze bardziej rodzinnym, nie brak także 
takich, które były przejawem ambicji artystycznych Eulenburga (napisał on sporo 
utworów literackich, utrzymywał również bliSl{lC lrnntakty z publlcystami rasistow
skimi, Gobineau i Chamberlainem). To niezmiernie obfity materiał do charaktery
styki samej postaci. 

W korespondencji o wyra:i.nicj politycznym charakterze dominują różne afery 
i intrygi, których w latach 90-tych Eulenburg był ważnym uczestnikiem. Rohl we 
wstępie czyni go w dużej mierze odpowiedzialnym za wprowadzenie w Niem
czech „osobistych rządów" Wilhelma II (czemu przeciwny był np. Holstein), ale 
w korespondencji wszelkie zasady czy programy polityczne schodzą zdecydowanie 
na plan dalszy, nie one motywują rozgrywki personalne, obsadzanie rozmaitych 
stanowisk, ale są raczej narzędziem używanym w tych rozgrywkach. Jest ich zaś 
tak wiele, że lektura tych setek listów jest nie tylko żmudna, ale wręcz nieprzy
jemna. Ale takie to było środowisko, które miało często decydujący głos w istot
nych sprawach jednej z największych potęg ówczesnego świata. 

Dla historyka polskiego ważne może być to, że tu i ówdzie znaleźć można cie
kawe wzmianki o stanowisku wobec spraw polskich w erze Capriviego i bezpośred
nio po jej zakończeniu. Jest to powód, dla którego mimo opóźnienia warto zwró
cić uwagę na wydawnichvo. Niekiedy wzmianki takie mają niemal karykaturalny 
charakter. I oto np. w lipcu 1892 r., w czasie jednej z licznych wypraw na fiordy 
Norwegii, Wilhelm II wywodził przed Eulenburgiem, z którym właśnie wypił bru

derszaft, swój stosunek do Polaków (s. !l15): ,,Istnieje tendencja do zarzucania mi 

przyjaźni wobec Polaków. Mam swoje ważne powody, dla których jestem filopol
ski". Przekonał się mianowicie o całkowitym zwrocie na jego korzyść nastrojów 
w Poznańskiem i w Królestwie. O Warszawie opowiadał mu pewien publicysta 
amerykański, wprowadzony do paru klubów polskich, że ze zdziwieniem odkrył, 
iż cala nadzieja Polaków zwrócona jest do Wilhelma II, iż każde posiedzenie roz
poczyna się od toastu na jego cześć. Polacy niczego tak nie pragną, jak anektowa
nia ich przez Rzeszę. Na uwagę zaś Eulenburga, że towarzyszyć temu będzie myśl 
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o utworzeniu własnego pai1stwu (Eulenburg był przeciwny ustępstwom ery Capri
viego}, cesarz stanowczo zaprzeczył, gdyż Polacy znają swoją słabość, a chodzić mo

że najwyżej o utworzenie z Królestwa kraju Rzeszy na wzór Alzacji i Lotaryngii.

Fragment ten wydaje się być typowy dla sposobu powstawania poglądów władcy
Niemiec, przekonanego o własnej wielkości, o czym do wielu innych przykładów

dalsze dorzuca także omawiane wydawnictwo. W tej samej rozmowie z Eulenbur
giem stwierdzał: ,, Wierz�, iż Europa stopnio\vo dojrzy zasadnicze myśli moJej po
lityki - kierownictwo w duchu pokojowym, rodzaj supremacji napoleońskiej w sen
sie pokojowym, polityka, która swoje idee wyraża silą zbrojną'' (s. 913).

Dziesiątki mniejszych czy większych rozgrywek oraz charakterystyka środowi

ska to główne efekty wydawnictwa. W słowie wstępnym W. Bussmann stwieraził, 

że gdyby z ery Wilhelma Il pozostały tylko pamiętniki Bi.iłowa i papiery Eulen
burga, powstałby co prawda obraz jednostronny, ale można by odtworzyć to, co 

nazywa się „wilhelminizmem" (s. VII). Zdanie to, na szczęście, teoretyczne i prze

sadne, ale gdy chodzi o grupę rządzącą z królewskich antyszambrów, jakieś ziarno 

prawdy tkwi w nim. 

Adam Galas 

D. i R. Glatzer, BERLINER LEBEN 1914--1918, Berlin 1983, ss. 762.

Obszerny tom tekstów źródlo\',1ych ma charakter popularny (świadczą o tym 
np. odsyłacze obJa�niaj4ce proste pojęcia), a więc w omówieniu zwrócę uwagę je
dynie na jego główne cechy. Tytuł może wprowadzić w błąd, gdyż wbrew przy
puszcr.:eniom nie chodzi tylko o okres I wojny światowej, ale także o początkowy 
ukres rewolucji; ta ostatnia uwzględnioHa została w wyborze tekstów w sposób 
obszeray. Wystarczy wspomnieć, że blisko polowa objęto�ci tomu dotyczy roku 
HJ18, a w tym 2/5 całości okresu od listopada do grudnia. 

Wycla\vcy zastrzegają się, że praca nie ma charakteru systematycznego opraco
wama historycz:ncgo, że jest tylko „historyczuym 1·eportażem" (s. 6); zapowiada to 
,.resztą już podtytuł „historyczny reportaż ze wspomniei1 i raportów··. 

Teksty zaczerpnięte zostały z rożnych przekazów, wyJątkuwo nawet z archi
waliów, wiele z prasy (z przewagą prasy lewicowej, SOCJa!istycznej, pod koniec 
okresu komunistycznej), także z pamiętników (również częściej socjalistów niż in
nycl1 polityków), ponadto z innych druków współczesnych, jak i·ównież z wydaw
nictw nowych (w tym również z pozycji opublikowanych w RFN). Są to przeważnie 

krótkie urywki (chyba żaden nie przekracza 3 stron druku), skracane także opu
szczeniami w tekście; ponadto wydawcy nie podali stron, z których czerpali frag

mt.:nty, co także świadczy, iż liczyli na czytelnika, nie sięgającego do oryginałów. 

Sporo miejsca zajmuje „słowo wiążące", im dalej, tym obszermejsze; pod koniec 
zdarza się, choć wyjątkowo, że zajmuje ono więcej miejsca niż same teksty. Nie 
było więc założeniem pracy, iż same teksty winny przemawiać do odbiorcy. 

Wyduwcy pragnęli zilustrowac; różne dziedziny życia miasta, przy tak znacznej 
objętości mieli po temu spore możliwości. Obok spraw politycznych oraz położe
nia ludności, tak ważnego w okresie wojny ze względu na wyczerpanie, pojawia

ją się urywki dotyczące życia kulturalnego i nauki, tu i ówdzie także innych dzie
dzin, jak np. gospodarki miejskiej. Do podobnych do siebie spraw wraca się w po
szcwgólnych, na ogół chronologicznie ułożonych fragmentach. Niejednokrotnie mo

wa jest o zagadnieniach nie dotyczących samego Berlina; w jakiejś mierze można 

to wytłumaczyć stołecznym charakterem miasta, ale nie ma pełnej konsekwencji 

w doborze podobnych fragmentów. 
Do tomu dołączony jest wybór literatury (s. 681-698), jest on zarazem wyka-
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zem po,:y<:ji, z których czerpano fragmenty, oraz indeks osobowy z biograma mi 
(oszc.::e:;dzo1w w tc11 spcsób odsylac;:y osobowyci1 w tekśl:it·), \\. sposób bardw ko11-
:;ek,,·enlny podającymi cia l le tylko sp:-zcd 1918 r. Jt::il w tomie t.1kżc wiele ii ustra
cji, prz.cw�1żn ie : 1 igclzie dot:1d nie pt,blikuwany ch; >'lJUl'u z niell il·st cieka,\·ych, cllrn: 
1 ,iekture moly\,·y 1.byt  cz,;sto po\\'ta rzajq się ( 1 1p.  praca koiJi d, pra\',<.la, że „j awi
�ko ważllL' dla lat wojny) .  

\,Voi ll'c d< 1kku po:rnniL; Lq;:o oprm:uwa11ia ).ródt:l, i ch  moina hy powiedzieć „prze
lr;1 \\ ienia ", islol 1 1q spru w;1 jest ogólna tu 1d(' 1 1 t: ja wyda wnic L  wa. Fragmenty z.:iczy
n�1j;1 :;11; ,,dranrntyczn i<:" od opi:;ów upałów lipeuwyl:11 1914 .-., ale na pogodnym nie
bie zar;1z 1,ojawiaj,1 sil; groźne oznaki burzy. Już dość dawno zuany historyk NRD, 
JUrgen Kuc1.y i1;;ki, opublikował prace:; o l !J l4 r., w której przyznawał istnienie 
w Niemczc•ci1 znacznego cntuzjazil1U dla wojny; został za to wówczas skrytykowa
ny. O tym „duchu" 1914 r. pisa1:o zrcsztq wielokrotnie, nieraz przcciwstawiaj,1c 
go nastrojoi ,1 z rn:rn r. \Vy<lawcy przy:�naj,1 ,  :%(• spurn cz��ć luclnosci Berlina ogar
ni<:t..1 zosta ła gur,iczlq wujentt,) ,  za to rychło wyd 1 \\·ytu; ,1 ws,.l'lkie paej awy opo
zycj i wobec ;;; 1 1 11ej ,., 1 , j 1 1y  i wobi.:c polityki władz. C110dz1 l l i l' tylko o nidicznq 
p<,c1., 1 tkowo gi 'U[H; skrnj 1 1ej kwicy z Ka rok : , 1  l .i l 'bk1 1cc ht,i 1 ,1 na czele [mowa jest 
zrc·szt;i o poparciu, jaki, :  znaj du\\·,1 1 ,·.- 1 - i z : ' yc i :  ic,:;;;:n: i l) ,  ale ta kże o pozycjq iute
lektua lisl6 1'.' c1.y artystó,\·. D0ić \,C:,:eś ; : ;e ,  na lll'\\· t 1 < 1  już w J !J l5 r. ,  takie fragrncnty 
,:decycl , ,wan ie góru j;\ nnd a fi rn�ac],1 woj ny.  Che,{ j L1i. \\ ol\·cza,; mu'.\'a jest o licz
nych nieclostatl, :a.:h, \,·y ,,·ub1 ,yci 1  woj m1 ,  gl<,sy t,� j ;1khy wyprzcclwly trudn ości m.1-
tcrialnc. 

Drugi m z,liożeniem jest niezmier1 1ie dokladue, tzn. na podstawie bardzo licz
uyc: l l  urywków, ukazywanie nurtu, który cloprowadzil do rewolucji i w niej odgry
wał, według wydawców, dominującą role;. Niedostatk iem tego nurtu (Spartakus 
i av1.:cj.ilnic wu>:ui dl� Dcl'lin" tzw. revn l n f. inn : i r , ,  Oh1n;i 1 1 1 uar) było właściwie tylko 
tn, że brak ow:110 odpowiednie] partii (U SPD trak towana jest n iewiele lepiej 1 , i ż  
SPD). Na ty m li<' zroi.u mi.1lc jest zako1'n:zen i 1 ·  wy d,iw 1 '. ictwa na przełomie grudnia 
i slyc;:uia ,  mil;dzy walkami grudn i rn, y ;u i  : 1  p r , \•:sta1 1 i 1 •n1 Spartakusa,  ho wtedy utwn
rz•l l 1�1 zost;, la K l'D. 

i'� :l Z i tko 1·u:zeniP in for1nntja ltl t l  czyt t" l n : ka  pol sk i i •go� �., ·  \\' \\';t·da,,·nic.:t,vil� n ic 
ma chyba i.ad1 1<.:J \'; ,:n, :a1 1ki o l'o,a k,1<.:h w Bcrl in i(' (n i , '  l i cz,\c: ;· , ·agme1 1 tu  o sto
su; 1ku do pols k ich  roiJ»tnikÓ\\. rc,lnycll, s. :�:ilj -:.1:i ,): pra\':d;1 , Żl• 1 : : e  był to naj
ważn iej szy n urt życ ia Berlina ,  ,Ih: c i ,; takl'zn i L· \\' 1 n i , ·śc i 1 ·  i <,kol i t ·y  1 11 iL:,Zkalo \\. ! 9 1 -l r .
uli:. lUO ty ., .  i 1 , 1 i grant<'1w polsk ich. 

W. W r z e  s i  11 s k i ,  WARMIA I MAZURY W POLSKIEJ \TYŚLI POLITYCZ
NE.T 1864-1945, Warszawa 1 984, ss .  4:i:i. 

Ksiqżka W. Wrzcsi11skiego jest ll i(, tylko p i , · rwsz:i w naszej  literaturze hislo
ryc,: : nej  prac,1 ukazui<1c,1 problcmatykc; Warmii  i Mazur w polskiej myśli poli
tycznej, i to w tak szerokim i wyczcrpuj,\cym zakresie. a le jednocześnie :,ta1 1owi 

ona, w moirn gl1 ; iJ 1 i ; , im przekona 1 , i lL dzido wychocłz;ice swoim znaczeniem poza 
sprawy tego r1'giw 1 Lt ,  które może i po\'; inno sta1 10\•, i{, \1:zor?.cc \\' przedsta\\' ianiu 

wystGpUj<]cy ch w lej myśli koncepcji i pogl;idó\\' cł "tyczqcych także innych regic1-
nów kresowych I la ziemiach polskich. Stalo :s\ to 1,· p1Jwa2:nej m ierze dzięki  te m:1, 
;:,, W. \:Vrzesit'1ski  ',\· kwerendzie źródl i ; \\·,· j  n i , ·  1,f\r ; 1 : : ; cz�·ł ;;il; \\' trnclycyjny spo,-;11b 
do publikacj i cwlowych pisarzy poli tycrnych czy t, · ż  przy\\ 'óclcó\\' głównych nurt ,'l1\· 
polityc„nych, ale wykorzystał jednoczdnie swr,lki wachlarz pozyc_il publicystycz
nych, \'.' tym tal·: l.l' w szl!rokim zakresi e publi cystyk(; pra�ov:,J . Bra ł on przy tym 
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pocl uwagG równ iei i te publikacje, w których intcrc suj ;ica go problematyka War

mii i \la zur nic stanowilc1 głównego przedmiotu rozważa11, lecz była elementem 

hr1 d 1.  �r:, gmcntcm szC'rszych rozwa :iai"1 o zachodnich i północnych kresach polskiego 

nh,7.,i ru ctni cznC' go .  Uwz?,Jerlnicn ic  tak szerokiej podstawy źródłowej ,  ;1 7. drugiej 
strnny nl1j r,cic swnimi :,a intercsn,van iarni  fok długie.i i istotnej dla naszych dziejów 
epoki bt 1 861 -· -1945, 11a która ?.!ożyło się szereg wyraźnie wyodrr,bnia.iacych siP, 
swoja specyfika i zamloi i ,�tvch ol( rr•sćnv. pozwol iło n;, ukazanie całej złofoności 
pnd _:(;tc i proh!C'n1 :1 !.vki . t,,nn harclzi , • .i ż,· Autor i.vzboi�ac i l  swoje rozwc1ż;i n ia obr:1-
i:1 • 1  n svtu:-ic ;  i. ia !G1 panowah ,,.- nn.,z, ·wJ:!ólnyc,, okrc�ach na \Varmii i !'vT;i 7.Urach 
i nn1�ia l:1 � 1,aturv rzcczv rzutn,.,·;1 {· \\. nJ.: rrqnr:ym stopn iu  na przl'mi:my w po�l:i
rhch na t!'!1 rc�i o!, , 1 1 nrtu.iacYcl1 pnlsk;1 nwśl po!i tyczn<] . Podohn;i rolę od�rvwa
lv p1·zcrlstawionr szeroko w nracv zrnia 1 1 v. j,1kie zachodziły w svtuacii międzyna
rnclmvPi .  zwl;1,zC7a ocl wybuchu T wo.in)' ś,viatowej. :i także rozwó,i stosunków pn!
,;ko-11 iC' n1 iN'kicl1 .  n, ir;ki tcnrn w,1,ystk icmu dzido Wrzesińskiego daje nam wszcch 
st.-ow1v ohr;1 z t, •n r l . -nc i i .  _iakir "-' <'i;i�u nmawiar,{'j qmki naszvch dzi!',iów wysk
nn,,· : 1h· ,.., kn"crnc i ; 1 rh i 11nf'] ;irhch ! • · i  rn,·qi wobec problem0w "I.V:irmi i  i :\fozur. 
'/. j , • r ln r · i � t ro ! 1 ,· 1 1 ': l r ,  1n nóżr1 i rn\\·; 1 " i < '  wvn ikai;icc z,1rów,10 z odmirnności orogramn 
w,·, :h , i : ik ; z rMnir  1 1 \\'anmkow:1 1 , q·h snec:vfika svhwci i lolrnlnci w ros:,;czcC".61 -
mTh d:'. idn i cach Polsk i .  a z drugi , ·  i , h -on v wystr: powała nasi !;i i ;1rn s ir,- w mian; 
i 1 płvw11 cw�1.1 trn rkncj;i, którn wy1·;1 ;;, ła s ic zarówno w cwol 1 1 cj i .  jnk i unifika cj i 
lrnncepc.i i i nngla rlów. clnk011 vwai;icvrh si•.� ,_,,, rlu ż.-,j mirrze' pod wpływem konfron
bci i  z rzeczywist0�c i ;i "\Varm;i i :\T;izur .  ,i;1 k też doświadczeniami stosunków pol
skn-ni„mieckich . Z\daszcza no r. m r n. 

Ukr1 :�ani 1.1 wsnnnrn i,mych knclcnc i i  spp:vj;1 ,luszn ic  przy.iGta nr?.Pz Autom kon
strukcia chronnlnrtir:,:Nl , wvodrchnin jąca G rozdziałów obeimui;icych takie' okr0sy, 
jak f;i za noczc1tknwa s i t;gajacn po r. 1 890. dalej !at;i 1 890-1914. ch;irnkkryzujące 
sic rnsnacym za in t(·r<'sow;inicm Wn rrni :i i Mazurami .  :ink też podiccirm ,valki o ich 
tn:i:s:1mość naroclow;i . okres T woiny światowci .  m1 .,frpn ie ki·ótki .  1('C7. decydujący 
1 , 1  dlurri0 lata o lo., : 1ch t('go rc_gionu okres 191 8-1920. clalei lata Drngi0j Rzcc7v. 

l " '"" ' l i t ,.. ;  ( 1 920- - - 1 9:',fl) \\T('szc i c: nl,.,., . ,  TT wo,i ny światov,rc j .  Vl ohrr,bie po.,zczcgól
, 1 �·rl 1 rnzc!zi ;i1r"i1,· •w:,:v_i(?ta zosfa !;i mi C'�za na  kon .shukc:.in cl f fonol0E!icz110-prohkmowa , 
1 111z.v.·;1 J ;i j,1ca \•:v ,lnhv<" snC'cyfike kn żdcgo z przedstnwionych okresów. 

�Nrr ·,zei l' 1';1 J , , ·;v  wskaz;ić ,  Ż<' sz,,r nkk uwzglęr.ln irnir publicystyki pozwoliło Au-
1 .nrnwi nrze,lsh\\· i f· n ir tylko k r, , , rr"H: i l' programowe. czy tPż poglądv przywódców
pn:<zrzr,gólnych nurtów i partii J)nl i tycwvch. for111 1 1łnwc1nr w odn ies ien iu do proh-
1 , -rnów ,va rmi i  i :\Tnzu r .  ,1 1<' i w no\vn ii, �· 1 11 stopn iu  przybliżyło nnm ohrnz \Varmii
; '\T, 17.1 1 :· .  _iaki r, , , ,kcionn 1v;il w świnrlomośr.i sz<'rszych krr;gów spol , ·czr11stwn pol
�ki<·0.'o. 8 p'.·zynnj rnnirj  w jego h;irdz! r '.i znr iento\\'a nd i zaangażowa nej politycznie
czdri.

Ni t •  jest za rla 1  i i l'm recenzen ta . n z uwagi na bogactwo problem;:ityki zawartej 
w pra cy wn;ez n iemożliwe byłoby rd0rowanie szczegółowych wyn ików prczcntowa
' l f'gfl tub1 .i dzida .  Toteż chcinlb\m wskazać na pc·wnP hardziej ogc'1lne wątki książ
k i .  czy ł:PŻ na,uw, i .iące si<: \V ich kontekście refleks .ie  . .Jeśli idz ir  o nkrcs przed 
I wo.i r i ą  �wic1tow,1, to charakter:·�lycz1w było ,  że zró:� n icowanie pogl ąrlrJw na War
mir i :\fazury. który to regi on z trnclrm tornwnł sobie drogę cło należnego mu 
miejsca w świ::i rlnmości ogólnonarodowej . warunkowane było poczq_tkowo nie tyle 
nl ' il'nfacjnmi politycznymi, ile raczej oclmicnnościY. sytuacji ,  a w konsekwencji róż
ni c:nn i \V sposobie widzenia spraw Warmii i Mawr w poszczególnych zaborach. 
Natomiast w miar<: kształtowa11 ia si , ;  nowoczcsr.ych nurtów politycznych zróżnico

v:a 1 1 i () w zakresie pn.E(lądów na sytuack rcirodową w tym regionie i na problem 
nov1 1ależności tych ziem cln przyszłego paóstwa pol skiego rozwijało się coraz bar

dziej pod wpływem odmienności programo,vych, ch oć jednocześnie poza lewicą 
rc\volucyjną różnice pmniędzy poszc7.ególnymi nurtami nic miały charakteru za-
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sadniczcgo i w poważnym stopniu wyrażały się w intensywności zainteresowań prob

lematyką Warmii i Mazur, a najsilniejsze w tym zakresie zainteresowania wyka

zywała z natury rzeczy Narodowa Demokracja jako ruch polityczny, dla którego 
problematyka polskich ziem zachodnich i północnych odgrywała szczególną rolę. 
Autor wskazuje przy tym, że szczególne zainteresowanie Narodowej Demokracji 
problemem Warmii i Mazur miało nie tylko aspekt etniczny. ale i geopolityczny, 

a to z uwagi na sprawę dostępu państwa polskiego do Bałtyku. Charakterystyczne 
jest jerlnakże, że Narodowa Demokracja, podobnie jak i inne nurty polityczne, 
nie ustrzegła się nadmiernego optymizmu w ocenie stopnia uświadomienia narodo
wego Warmiaków i Mazurów. czy też możliwości występujących w tym zakresie. 
Jak przekonywaiąco wykazuje Wrzesifoki, te optymistyczne oceny, charakterystycz
ne zwłaszcza dln endecji, zaważyły, obok innych niesprzyjających okoliczności, 

w sposóh niekorzystny na znangażowaniu strony polskiej w przygotowaniach, w tym 
zwłr1szcz.:i propagandowych. do plebiscytu na Warmii i Mazurach. 

Niepowodzenie plebiscytu na 'Warmii i Mazurach stanowiło w świetl<' dotych
czaso,vych ocen sytuacji n;:irodowcj poważne zaskoczenie. lecz tylko na krótki 
okres wywobło spadek zainteresowań tym regionem. gdyż rosnąca świadomość za
grożenia, jakie stanowiły dla odbudowanego pa11stwa polskiego Prusy Wschodnie. 
zm11szab do szukania rozwiązań mających na celu w najbliższej perspektywie osłn
bicnie zwinzlców tej prowincji z Rzeszą Ni<'miccką, a w dalszej perspektywie in
korporack Prus Wschodnich, o ile nadarzy się korzystna po temu sytuacja. 
Oczvwista. że koncepcje inkorporacji nic zawsze mogły być głoszone w spo
sóh otwarty i wyrai'.ny, choćby ze wzglqdu na konieczność akceptacji po,ta
nowicń wersalskich, stanowiących w ich aspekcie globalnym istotny argu
ment przeciwko roszczeniom Niemiec wobec polskich ziem zachodnich. Wyła

czainc le,vicę rewolucyjną, koncepcje te hyły wspólne dla różnych nurtów politycz
nych Drugiej Rzeczypospolitej. przy czym zarówno obóz belwederski, jak i jego 
kontynuatorzy - z uwagi na to, że znajdow.ili się u władzy � musieli ze wzglę
dów bktycznych artykułować swoje poglądy w sposób bardziej ostrożny lub wrc;cz 
zakamuf10wany. W lepszej pod tym wzgl1;dem sytuacii znajdowały się pozostałe pol
skie ugi·upowania polityczne. wśród których szczególną radykalnością głoszonych 
poglanów n:ci program terytorialny na zachodzie i północy, a wiGc również w od· 
riiesieniu do Prus Wschodnich, odznaczała się endecja, zwłaszcza w latach 30-tych. 
w tym szczególnie krqgi mlodoendeckie. 

Po wybuchu wojny, kiedy mogły i musiały odpaść wszelkie wzgl1;dy natury 
taktvcrnei. rząd RP na emit"acji już od pic>rwszych miesięcv swojej działalności 
głosił nostulnt oddania Polsce obok innych ziem. także i Prus Wschodnich. Dotyczy
ło to także wszystkich poza lewicą rewolucyjną ugrupowa11 politycznych działają
cych w kraju_ łącznie z ohozem narodowo-radykalnym, dla którego postulat inkm·
porac.ii Prus Wschodnich stanowił część składową radykalnego przesunięcia granic 
Polski po Odrę i Nysę. Z kolei powstała w 1942 r. Polska Partia Robotnicza po
czątkowo nie precyzowała wyraźnych postulatów terytorialnych na zachodzie i pół
nocy. jednakże po uzyskaniu w kwietniu 1943 r. poparcia Międzynarodówki Komu
nistycznej wysunęła program rewindykacji etnicznie polskich ziem na zachodzi<:! 
i nad Bałtykiem, przejmując tym samym wątki koncepcji głoszonych dotychczas 

p�ez inne ugrupowania. W 1943 r. w kręgach polskiej emigrac.ii komunist.vcznd 

w Zwir1zku Radzieckim, a w początkach 1944 r. również i zc strony PPR w kraju, 

wysunięto wyraźny po�tulat inkorporacji Prus Wschodnich do Polski. Ostateczny 
jednakże zakres terytorialny tej inkorporacji został. zgodnie ;,; postanowieniami kon
ferencji teherańskiei. u�talony w lipcu 1944 r. w rozmowach delegatów PKWN 
w Moskwie. wcielając cło Polski Prusy Wschodnie bez ich północno-wschodniej 
części. 

Reasumując należy stwierdzić. że clzic;l,i W. Wrzesiiddc>mu zy,kaliśmy niezwykle 
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cenną pozycję nie tylko o kształtowaniu się w polskiej myśli politycznej poglądów 

na problematykę Warmii i Mazur, ale i dzieło wytyczające pod względem metodo
logicznym dalsze badania nad problematyką regionów kresowych w polskiej myśli 
politycznej XIX i XX w. Myślę, że szczególnie cenne byłoby tutaj opracowanie 
poświęcone Górnemu Slqskowi. 

Kazimierz Wajda 

K. Fiedor „SUKCESY" GAULEITERA WAGNERA, CZYLI JAK USUWA
NO ŚLADY POLSKOŚCI NA SLĄSKU, Katowice 1985, ss. 167, tabl. 

Uruchomiona niedawno przez śląski Instytut Naukowy w Katowicach seria 
zatytułowana .<;'ląskie epizody historyczne okazała się nader trafnym pomysłem. 
Konstatację tę potwierdza w pełni zestaw kilkunastu już prac, jakie w_ tym cyklu 
w ciągu ostatnich 2-3 lat ukazały się w druku. Jest to znakomite uzupełnienie 
w dziedzinie popularyzacji dziejów śląska znanej ossolińskiej serii „Wiedza o Ziemi 
Naszej", która tematycznie oscylowała raczej wokół problematyki wrocławskiej 
i dolnośląskiej, a ponadto w ostatnich latach jakby straciła na rozmachu, czego 
wyrazem jest wyraźny spadek częstotliwości wypuszczanych na rynek czytelniczy 
pozycji. 

Wydawcy katowickiej serii przyjc;li, _iak się wydaje, bardziej otwartą formu
ł<:;. bez ograniczeń terytorialnycli i chronologicznych. Ponadto dostrzegalna jest wy
rafoa dążność do pozyskiwania p1or znanych historyków specjalizujących się 
w określonych dziedzinach i epokach dziejów Śląska, co w połączeniu z nader 
udaną formą edytorską (objętość prac w granicach 6-8 arkuszy, kieszonkowy 
format, najczęściej rezygnacja z aparatu przypisowf!go na rzecz załącznikowej, wy
branej bibliografii tematu, bogaty materiał ilustracyjny, barwnie ilustrowana okład
ka itp.) oraz sporym, bo 10 tys. nakładem, sprzyja realizacji założonego celu sze
rokiej popularyzacji dziejów Śląska. 

Ostatnio wydaną pozycją omawiane.i serii jest praca K. Fiedora, poświęcona 
szczególnie wyrafinowanym formom rugowania polskości na Opolszczyźnie i Dol
nym Śląsku w okresie hitlerowskim, a mianowicie na polu nazewnictwa. K. Fiedor, 
znakomity znawca tematu, gdyż o sprawach tych pisał wielokrotnie w stricte nau
kowych pracach. jak choćby w źródłowym wydawnictwie Walka z nazewnictwem 
polskim na Śląsku w okresie hitlerowsldm 1933-1939 (wyd, 1966) czy w monografii 
Rund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagandy (1977), w sposób inte
resujący, pogłębiony i szeroko udokumentowany przedstawia proces likwidowa
nia nazw miejscowych o brzmieniu polskim, polskich imion i nazwisk, napisów 
polskich na pomnikach, krzyżach i nagrobkach, którym sterował gauleiter Sląska, 
a zarazem komisaryczny nadprezydcnt w latach 1935-1941 obydwu prowincji ślą
skich: górnośląskiej i dolnośląskiej, które w 1938 r. zostały formalnie połqezone 
w jedną prowincję śląską, J. Wagner. 

Przejrzysty układ pracy ułatwi;:i lektur<; książki. Rozdział wprowadzający obej
muje podane w skondensowanej formie dzieje ziemi śląskiej od czasów najdaw
niejszych, z wybiciem tych momentów, wokół których nazistowska nauka i pro
paganda zagęszczały „argumentację" mającq poświadczyć o germa11sko-niemieckim 
charakterze tego obszaru. 

W kolejnych rozdziałach książki koncentruje Autor uwagę na wymienionych 
już formach uderzeń germanizacyjnych administracji niemieckiej, organizacji spo

łeczno-politycznych oraz Kościoła na Górnym i Dolnym Śląsku, których szczyto
wy okres przypadł po 1933 r., po przejęciu władzy w Niemczech przez hitlerow
ców. O skali zjawiska dowodzą efekty akcji zwalczania polskiego nazewnictwa w czę
ści Śląska pod panowaniem niemieckim, które wyrażały się m. in. liczbą blisko 
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2700 usuniętych (do HJ38 r.) nazw miejscowości i nazw geograficznych P llrzrnic1 1 i u  
polskim. W odclzi clnym fragmencie opracowan ia omówiona zosta ła obrnnua posta 
wa ludności polskiej wobec poczynaii władz n;izistowskich. 

Na uwagę za sługuje bardzo przystę pna forma wykładu, prowadwncgo j a�nyrn 
i komunikatywnym językiem z równoczesnym ;1.acl10waniem wysokich walorów 
merytoryczno-poznawczych. 

Zastrzeżenia natomiast wywołuje tytut pub l ikacj i ,  mało komunikatywny, zwla�z
cza że pierwszu infor macja o negatywn�·m lmL1lerzc tytufo\,:ym. gauleite rze Wag
nerze (cl hczego n�i karcie tytułowe! gaule i ter duża l ! lenJ ,  podcza s gdy l la  ok h1tlce 
i wielokro tnie w tckścil'. małą?) ,  poja\\· ia  sit; dopiero na s. 42. Z innych uwag 
szczegółowych.  n idicznych zresztą. \\"ymienić należy IJuclząc,1 wątpliwość occnc; dzia
łalności polskich konsulatów we vVroclawiu i Opolu, które rzekomo tylko „tcor1 '
tycznie opiekowały s i l; polskimi wych odźcami" ,  robotnikami sezonowymi w Nil'm
czech (s. 16). Za chowane materiały arch iwalne pohkich służb konsularn ych cl <J
woclzą, ii  pomoc ta, rzecz j asna. w miarę możl iwości .  była dość wszc!chstronna. 
Przy okazj i uściślić należy, i ż  siedzib<] Konsulatu RP  od 1 920 r .  było Opole, potem 
Bytom ( 1922-193 1) i prnwwnic Opole. a7. cło wybuc hu wojny. Przywoływany w kk

ście art. l l G  krmsty tucj i weimarskil'j n il: dotyczy! szkolnictwa mnicjszościOW!'�O 
(s. 1 7) . Na clprr,:yrl , •nt  prnwincji śląskiej Norch'n flycht no�ił imiona Ferdinand Olt" 
(s. 3G). :\hlące nwżc hyć używanit' ,  czc;,to \\' blisk im s<]., iedzt\'.· ic ,  n iejednolitych 
określeń (Parlament, Reichstag, s. 39) . .T .  W,H;ncr rozpocz,Jł urzędowan ie _iak0 l l a<l
prezyclr'nt ollyclwu prowincj i (gó2· 1 :ośl,1sk i 1.:.i i doln ośl:1skiei) nic w 1 934 r . .  kcz 
,.v 1935 r. (s .  42- B). Dawny Schlossplatz tu nic dz i s i c>j szy plac Za mkow�· (nic 
ma takiego we Wrocławiu), lecz 111. \Vol1 1ości (s. 45) .  Podana pn raz pierwsz:.· 1u 
s. 26 pełna nazwa polska i niemiecka (wraz ze skrótem) Związku Nkmicck iego
Wschodu (Bund Deutsclwr Osten - BDO) wystarcz<1 ; zbędne jest pnwt.« rzan ic  .k.i
w pełnym hn:rnicniu w clilbt.ych p,ll"t iach prm;y (�. 1·1, 55). O wymi cllionym " llU�

wiska burm istr7.u Koźla, A. Hartliebic (s. 47), głucho w oficjalnym wykazie urz(;d
ników paiisb.vowych (zob. G mndriss zw· clcutschcn Ve rwaltimgsgesc:hiclite IS 15-
1945, Bel. 4: Schl csien . l\'Ia rburg/L. 1976).

Roni 110 /rl (;, - / / , · s  

R . B e d n o r z. DRU1' OPASA!', W KR.'\G „ ANTOLOGIA PO EZ.T I  . ' E "-.: ! F.C
KIEJ Z LAT 193fl-1945, Opole 1 984. SS. 1-1'1. 

Nakładem Ccntraluego !\Iuzeum .Jcóców vVo.i ennych w Ła mhi 1 1owicacl l-Opolu 
ukazał siG oma wiany zlJiór poezj i obozowej .  Przcdsi(;wzit;cie rtocl 1 1e jest uwagi ze 
względu na miej sc(' pocz ,; i  jenieckiej w nasze.i litNaturzc powojenne.i .  Brak l l i\ " J l 
autorskich publikacj i wydanych w krn ju.  a prczenlu.i<1cych poczjq wył;1cznir• oh, > • 
zową. \V bogatych materiała ch bibliograficznych, publikowanych w poszcz<·gólt ! ;>' L: i l  
numerach „Łambinowick iego Ro cznika Muzealnego" (1--4) . jest zaledwiP .kcl ' la  po
zycj;"t tr:go ty pu .  i to publikowana poza granicami na�zego kraju 1 . Czr;śc i l' j  spoty
kamy wyd<rnia tP!llików poezji byłych jeńców, w których w mnie .i ,zyrn lub wi•;k
,zym zakresie rl'p1-ezc1! to\':ana j est twórczość z ol,rcsu nkwoli 2• DD nad lrn�ci n,i

Jcżą tematyczrn: zbiorki poezji obe ! r nuj qce swoim zakresem twórczość jcnieck,1 3.

Innym sposobem prezentowania poezj i jenieckiej jest publik o,vanie tema tycznych 

1 M. U b y s z, Czas wirąiqcy, Morthdm 1 945. 
2 Tu zaliczyć hy można kilka tomików poezj i Józefy Radz.ymińskiej. W wiqk

szości ukar.ywały ;;ie: one poza granicami naszego kraju ,  m. in. w Buenos ,\ i 1Ts. 
s S .  ,V y s z y 11 s k i , J. S i k  o r  a, Wygna/a TI(IS bagne tów pruskich sta l .  Wic ,·

s:::c i pi cfoi polskidi_ robotników pr:::ym1lsowych 1n III Rzeszy w latach rn:rn-19-Vi, 
Olsztyn 1078. 
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utworów w charakterze materiału okazj onalnego w odpowiednich czasopisma ch '· 
Cenni w tym z,1krl'sic pozycją wydawniczą jest ks iążka W. Mireckiego Jeniecka

]Hel pomcna. (Wars1.awa 1981). Poezje; jeniecką spotkać możemy także w wydaw
nictwach tcmatyczn \Th . dotyczących jeniectwa, gdzie stanowią ilustrację do oma
wia nego \\' cbnym rnomrncie zagadn ienia 5• Toteż p odjc;cie próby opracowania an
tologi i poezji j <,nicckicj j est  przcclsic;wzic;ciem bardzo potrzebnym,  ale i niezwykle 
trndnym. Wymaga ono dużego wysiłku już w faz ie  zbierania bibl iografii tf'ma
tvcrn('j .  Powodzen ie  całrj pracy za leży od tego, w jakim stopniu uda się clotrzf'ć 
do p,,�zukiwan:,-c-h t1tworó\\'. Kok.invm czynnikiem. decydującym o wartości przy
gotowywc1nd a nto]ogi ; _  je,t kwesti a kon ieczności opracowania właści wych kr�-t.�
r i,,w doboru pubE \.:a�· i i .  Antologia moŻ(' prezentować tylko utwory wydane już 
\\T:-:dniei. pn�· cz ,· 1 11 ma �tanmvić ich wyhór. Je.i za daniem jest zebranie i nauko
wa selekcja utwo1·<',,,. wg przviętych pr7.ez wydawcę kryteriów doboru . 

ZL: w7.glcc;c1u na charakter prrzcntowanego zbiorku. uważamy za stosownr 
no�tawicnie w tym 1 1 \ i c.iscu dwu pytafi natury merytorycznej_ mianowicie :  1. czy 
dział nauko,\·( 1-h:iclawczy 1\Tuzcum w Lambinowicach. przy obecnym stanif? możl i 
,1·n,ci ba dawczych. stać było na npr,H·owunie tak pomyślanej antolo rd i  tcmatyczlw_; :  
Z . jak potraktować,. a w związku z tym jak opracować. zebr,rny \\' T\!uzeum ma
leri,i ł ,  dodaj my Ci('k,nvy, do dyw,1gac i i  na te mat poezj i  jf'nieckici.

Ponieważ w;itpliwości rnwal'te w pi crwsz:nn p:dan iu wyjaśn ia i : 1  już. pocz;itk< J
W<' zcl;inia wstr;pu (s . !i) 6• w dalszej części naszych rozwa ża11 spróbujemy wy.iść 
z zało;:rn ia .  że skorn n iniejszf' wyd:mic nic jest an to!ogi;i. winno być rzctcln ir, 
n; iu kowo opracowanym zbiorn ikiem poezji jenieckie.i w ogóle. zhiornikiem crn-
1 1y 111 ,  ho opierajqcyin s ię głównir na utworach jeszcze nic publ ikowanych . Uważa
my. że znakomita wir.kszość poezji jenieckiej. zrodzone.i w specyficznych warun
ka ch obozowych . poezji „nieprofos.iona liwi", czyli n i e  napisa nci z myśl,i o puhli 
k:1c .i i, może się doczf'lrnć  clotarcin d o  społeczne.i świa domości tylko w wypadku ze
hrnnia i opracowania i C'j bi\di prz<'" mngacc snrosta ć temu za daniu placówki nau
kowe, bądź prc;żnP. środowiska kombata nckiP. To ostatn ie jeclnak.  ba rdzo pomoc 1 1 ( •  
w fazie zbierania  nwtcriału.  winno samo opracowa n ie  zlrc ić  pro f(� , i onalislom. Z< '
,polom naukowo-ha dawcz:vm. ho 1 1 i <' j ,,st to prac <1 d] ;1 jedne.i .  cho(·hy najba nlz i , ·.i 
oddanej sprawie o,nlw. zwłaszcza ie w te .i s,vtuac .i i  opracowan ie kryteriów doho ni 
kst rzccz,J wymaga,iącq uwzgl,;rln icnia szeregu istotnych czynn ików, wyznaczn jn
C"'ch te kryteria. 

Dziś trudno okn•śl ić  . .iaka cz,;ść· i 1 1l < 'resu.i,1cd l las  twórczości j 1 1:i. za.rrim;ła .  n i•'
i akn nclcsz!a wraz z ludźmi. z ktćH",· m i  bvła Z',\' i<Jza 1 i a  1n zasaclz iP a u torstwa. ch,cly
k: ir.i i. treści. oko1i czności powsh1 1 i ia .  aute ntyczności  o pi sywanych prze żyć. Wierszr 
l\'\' 1 1 icsione z obozu ,tanow i q .  a C'Z(:,to niestety ,:ta ? 1 0wiły. dla ich właściciela oso
histri pami ątkq z okresu ni r•'.v·o1 i .  Może to stanowić c i ekawy element doboru w wy
p; 1 rlku antologii luh u1)0rz<1dkowa1 1 i a  w wypadku zhinru 1. 

l R , ·,rir. Bo::, •oo 7\!u rnri::-{'1, io (}:o\\ i 1"· T)trrn('1, ; , . _  1 n -1R. , . , . 1 . , .  �) Oknl i r'z 1rnś r· ;n
,.,. \. nrngram poch-ck i  nrzvg0towa 11 v ,, . teatrze .icn i , ·ckim w Arr1 , \valdc (()fl. TT Bl :
H. S � v cl ł o \\' s k i . Ohozo 1„ u trr, tr  Leona r.::rnc::-k o1l 'c;kicno (Dialor:. 1 967. nr � .
, 72�0rn.

r. S:1 to równ i(�Ż n i e,v,:vklP rzadk i r' wvpaclk i .  Au torka n in i c j sw�n wyboru wi , · 1 · ·  
,:y norlajP rlwa J)l'zvkła cly tego tvnu ,  patrz s .  14 1 . 

6 7. wv.iaśn i <'i'' t:, m ,awn rt:vch wvnika,  że z1 1akomita wick,znś(: prczcn lnw,1�
n.vd, w zbiorku utworó,•.· n i grl:.- ir rlntvcl1czas nir hyh nublikowana . 

7 'lłie:·sze te Z(! ,, ·z ;.! lc rlu  na wl rr.s:J L1 mo7emv podzi "1if na trzv ."nnw : 1 .  \'.' i •'r
szr� nknli czn ośc inwr.  2. \\'i,,r,; ·,c ok: 1 7. io1, aln<c. 3. \\" i e• :·!-'," nsohiste � riw· 1 1 icż a cL·," ·"
\\',1 nr rln osób na ibl i :k; \·ch autornwi. m. in .  cl () rnchi rw. KonsekWl''W i ;i nrzv,,il. 1 <'7-
no;;ci do pierwszej grupy, a wic;c Rdresowanych do sz�;·sze.i grupy jr 11có-1�-·- których 
rlotyczvla okol iczn oś<'.· � b n owi,1ca impuls cło p , i p i ,an ia  wierszH , hyla k c ,n i <• ("llrn:J, 
ich Wi['}okrotnr>go powielania. przepisywania. Fakt ten sprawił. 7.P. cloturcic dziś 
do oryginału może być bardzo trudne, a w wici u w�·padka ch już nicmożliwf'. 
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Każdy z przyjętych sposobów doboru (układu) wymaga rzetelnego opracowa
nia wstępu. Stwierdziliśmy powyżej , że prezentowana publikacja nic jest, ho nic 
może być, antologią, jak sugeruje Autorka wstępu. Rozumiejąc trudności związa
ne ze sprostaniem wymogom tego typu opracowania, kierując się równocześnie 
faktyczną treścią omawianej publikacj i, zaproponowali śmy kilka wariantów wyjścio
wych dla opracowania sposobu selekcji wierszy jenieckich, selekcji koniecznej 
w publikacji o takim przekroju tematycznym i (użyjemy tu trafnego, choć n iezbyt 
poprawnego określenia) terytorialnym - tj. obejmującym różne obozy jenieckie. 
Ponieważ jednak Autorka opracowania - polonista z wykształcenia - użyła okre
;Icnia antologia w sposób zamierzony, bo w tytule zbiorku, odpowiedzmy na pyta
nie, w jakim stopniu omawiana publikacja przysta je do definicji  przyjr,tcj przez en
cykloped ię  8• Wymóg wydawcy naukowego formaln i e  został spełniony. Spełn iono
także formalny wymóg tytułu: Drut opasa ł 1r krqo. Autorka ,vyboru. w opracowa
nym przez siebie w�lt;pie podic;łn próbc; spcl n i cnia kolejnego \vymogu definicj i .  t j .  
przyjc;cia jakiegoś kryterium podzia łu czy uporz,1dkowan ia  zbiorku. Wymogu tego 

W wypa dku wkrszy oka;,:jonalnych kr<)g potl' ncjnln vch nabywców lt-ksttt lwł 
jeszcze szerszy. Dotyczył n i praz całvch społeczności i r' l l i( ' <'k ich, jeśl i  nn .  r·hnd·, iłn  
n wiersze ll8 1)isanc z oka z i i  roc:micy od·.,:vska n ia 11 i epodlc!"łości Polsk i czy :i :\Ta.i n ,  
albo \\'a żnvch świqt kościelnych - Bożego Nar0c]7.. ,n i ,1 .  Nowego Roku. 

Kolejna (Yrunc stan owi.i wiersze aclresow,rnP do k0 11krd„ej osohy, a wic;c u ,·n
rlzinowe czy imien in owe laurki .  Tu zaliczymv rńwn ież hof":cit;i grupc; wierszy saty
ryc7.nych. opisu i ą cych konkretne przykłady l urbkich słabo,trk. nrzywar, na wvków, 
� ]ho um i e iP,tności ,  talentów oq�anizacv.i nych.  Wiersze te, jeśli nrzctnv;iły do dnia 
dzisiei s7e�o, to 7. ra c i i  konkrdnego adresata przetrwały w 0ryi:!i nale lub w od pisie 
(ndnisach) z pierwsze.i n;ki ,  wiernych z oryginałem, a co nahvyżej n iewicie od n ieg0 
<Jdbi cga .i�cych. W wypadku tej gruoy wierszy istnieje .ics?cze szansa uzyskania ,  
n if'l'az z pircrwsw i rc;ki .  dokładnvch i n form:1r i i  cfotycz:1cych po=sbn ia wki·s;rn . 
Tn formacie te mog;J mieć zn;1rzenirc w wy nad l,u koP kretnr>i tcrn;1tvki h:i cbwc„f' j  
i przy onracowywaniu kryteriów doboru antologi i winny być brane nod uwagr:. 
71·ozumia l;i jest rzcczq, że w każrle i  z wvocln:;bnionych gru l) clominow;i ć lwclą inne 
•(atunki l i tf'rackie, inne treści .  Tak wiqc treść v·iersza stanowi ć P,0Żf' krild1w kn
t,• r i ' lm b;,dź koleinv f'lem,,nt kryteriów doboru. Innym cieka wvp1 kryteri 1 1m cloborq 
, ,111 ·ie być· f!;i tun r•k l iterack i .  Wszvstl{ ip  z wymien ionych tu kryt,-r iów do \"'l'" m,1 i ,i 
pewtl(' nur,kty wspólne. Oto przykh1rly : W Dif'rwszej grupie (\\·icrs'l.v nknl i czno�
c iowvch) dor1 inuja utwory o charakkrce knharetowym -� sat'.'ra. rzadzie i n;i " "
r. i ryk, fra szka. ha łka. Wiers7r okazjona l''" reprezrntmvnnf' są cze sto Drze z 1 i ,·vki; 
; , ,wokacyjna (wir-•rszr patriotyczne, rcl igi jnr>\ .  Od strony  gatunku s� to c;,c� tn  
1 , ,,mny, pieśn i, oda ,  rzadzie i  son et, <>legi,1 .  Uhvorv za chowane przrz :11.1 tnrn badź 
konkretnego adresata, !'C' prczentujq naiszerszv w;ichlar;,: gatunków. Jednakże w tej 
grupir utworów przcrważa lirvka ,vc wszystkich s\voich postaciach, a wir,c li ryka 
lwzpośrerln ia ,  pośrPdn ia ,  rn1 dzie.i inwokacyjna .  

Zrozumiała jes t  rzeczą, że w każde.i z tych  g-rnp domin ować hc;cl,1 i 1 1 1w  treści . 
Uwagi powyższe zna.i dują potwierdzenie w recenzowanvm zbiorku. Tak wic;t: wv-
1 1 1 i <'n ion vch tu [!rup nie można rozpatrywać oddzieln ie. Tru dno dokonać p,  .. 1.yporzad
l«l\':ania wg gatunku w oderwaniu ocl trr�ci wiersza . I ,v tyn1 wyna clku rc·cp1•zo
\\',1 t 1a ks in żka dosta rcza nam przykładu .  PrP'l.e t 1 to\vana tam Piosenka o 1ceszkocl1
'"" r r ·gulnrna.  okreś loną l i czbę zgłosek. dok hdn :c umieszc70na śrecln iówke. czvrn 
spel 1 1 i a  warunki pieśni  jako gatunku l itera ck iego. Jednakże jej metMoryka . jej 
treść. nie pozwala na tak ie zaszeregowan ie utworu . aczkolwiek nagromadzenie> i mie
<l nwowych grup sylabowych nadaje  tekstowi dodatkową melodyjność. St[lcl tytuł -
PiDsr,11 1."n o ,re�:zl;ach � nir j est tu przypadkowy. 

Knle i nym ci ek,iwym elementem, który przy opracowywaniu zbioru można hy 
wykorzysta ć, . i  est sprawa narzuconego prawem mie;dzy11arodowym podziału obozów 
, · a  stalagi i oflag-i .  Rzutu i "  ona na treśf i gatu n0k wiersrn , co 7.wiązane .ie�t z po
z in mf�m wvkształccn i,1 a utom . j ego wied7.v o litcratune, umicic;tnoi\c i  prz<'k.17.Y
wan i a swoich mv�l i  i przeżyć, umiejętności posługi wa1 1 in �ię wersy fik,1 c iq .  Tylko 
\\ icc umie.iętne wyznaczenie punktów w�pólnych pn•zcntowanvch \vyżc i nropo7.VC' i i  
prJdzia!u (dobont) , może pozwolić na  wypracO\•:a n ie  przcjrzy�tego, a jcch10czc�n i < '  
w tniarc; pełnego, zamknic;tego klucza klasyfikac.i i  t>•ch utworó,v. 

s Hasło „antologia" - patrz Encyklopedia 1cic clzy o ksiq:tce, Wrocław 1 97 L .  
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jednak nie spełniła . .Tuż w pierwszym zdaniu informującym o jego charakterze Au
torka zdradza oclstc;p�two od definic_i i .  Przyznaje ,  że ,.przcw,i ża jąca wi<:kszość 
wierszy pochnrlzi z znsobów zgromadzonych w Muzeum Martyrologii . . .  Ofiarowali 
je . . .  byli je ńcy lub ich rodziny. Wiersze pisane na skrawkach pa[)icru zamieszczo
ne w albumikach. okazjonalnych laurkach lub ozdobnych zbiorkach wyni eśli jeń
cy z obozów" •. 

Dalsze informacje dntyczc1 „rodowodu i losów" wierszy .i enieckich w ogóle. 
i ch treści . ich pozi omu li terackiego. Sa to jedynie luźno ze sobą zwim:anc senten
cje Autorki wskpu r>a temat specyfiki jenieckie.i twórczości portyckic i .  sentencje 
momentami zaprzec;:a _j;1ce temu. co faktycznie zamieszczone zostf!lo w zbiorku. Ot'l 
iC'cle11 z nrzykładc',w:  . . Niewątpliwą wartością poezji tu prezentowanf' i .  takŻ(' pooz i i  
bardzo słabe.i pml wzgle;dem artystycznym. jest określony a utentvzrn przóyć i opis 
realiów :i:ycia jcn i, • r·k i r•go. Cclt' .  któn� przyświecały noelom - n iezależnie od ks:dał
tu, forrnv i noziomu artvstycznego. w jakie uhierali swojr utwory - były bowiem 
t"! same" . . . Pocri wyrażali w wierszach ból i tęsknotP. za utrnconą O.iczyzną. za pol
ska ziemią . p<'lsk im  niebem. krnjobrazem. zano�ili modłv cło Boga i Matki Nai 
świets1.e.i .  by skrócon<' znstały i ch cierpienia i męki narodu. Wir•rsze przepajali  
s ilną wiarą w zwycif'stwo nad wrogiem. nadzieją na  lrpszr jutro" .  Czvż m'1 to 
oznaczać C. .Nicwntpliw;i wartością poezji tu pre7,entowanei . . .  ") . :i:c Autorka klasy
fikuk ezy charaktC'ryzuk cały zbiorek? Można hv ewentualn ir  przv_ia(, .  że iest tn 
próha patctvcznr�o uo!:!ólnir>nia jrnkckich wiers;,:v patriotvczn ych .  \V kolejnych 
chvu 7.d:rniach svgnal izu ie en�. co zc wz�ledu na skąpnść in  rormacji  odczytać wy
pndn iako svgnnl imwanie n urtu moral izatorskie11:o w poC'z.i i  jC'11 icrki ci. 

W czt;ści podsumowuj ncc i te rozważan ia inter0sui,1 ca n:1 .s kwC',l ia sp1·nwaclza 
s i ,; do stwierdzenia : .. Treści .zawarte w poezji  obo:-:owcj hyly oclzwi erciC'cl!Pn iem nn
stroiu ogółu jenieck ie.i społeczn ości". Poniewa1. nastc-;mw „ omnwianych we w,tr;
nic kwestii n i <:' wnosz;i _iu1. n owych i n fonnac i i  na temat innvch nurtów, trf'ści, 
innej proh1r:matvk i za1•:artei w poC' zj i jPn i t)ckic i .  oclnMi mv \"1·nżcn ir ,  :i:r - zdn
niem Autorki \,·ste nu - noC'zj ,, _jeniecka wyrai.a wył;-icrnie  trosk<: o O i czyznt; .  mnr1 -
1itw(; za j e j  l o s .  kskn rJt(; za krajem. ,viar(; w zwycięstwo i 1,: lf'p,z,� j utro. i :;.P 
rnomPnta1ni tP 1 1  jP1l 1 1 r ,l i ty patri c ,lycznv nurt uzu pel!1 i ;, i a  i 1vz11 w,-: , iąi <1 1u ·wr 1 t · tn : r r c lv 
o charakterze kazn istvcznym. A przecież zbiór ,, ·i(' rszv zn • 11 icsz•:zrJn ych w prezen
towanej publiknc.i i jest w tvrn wz((lP.c1zi e o \\'iele \v11wtsz•.'. Do i n  ronnac i i o 7.h i ork, 1 
nie przysb_iq w hden spnsóh choćby wiersze satyrvcznc. dotycz:-ice nhnzowei co
dzienności. wiers7.t' ukazu jące ,,. krzywym zwiC'rciacllr jeni eckiego hu rnoru ;:n,1 i n
mvch autom . kolegów. współtowarzyszy z bloku. przelo:i:o11ych w jenieckie.i sp<J
łeczności. Jest to ogronma liczba utwor<'"Y. z cała pc11· ? 1o;cin hmiatsz,1 od grup:v .
której Autorka nnś1vir;ca trrnatyczne informacje wst(;pll .  Przvkła ckm nirC'h hr;cl1
puhlikowanr w zbiorku. a przytoczone . .losowo'' wiersze : Imieniny - s .  90. I3ry
di:yk - s. f) l .  Rorlo.�r� praCJ1 - s. g3 _

WicrsZC' te zamicszczonr. przC'c ież stosunkowo hlis\rn s i <'bio nozw;1ln i <1 s;idzić. 
że przykładów tego tvpu w zbiorku j e st wic!r i nclzwi(•1·cirdl:l iri  one w pC'wnym 
s�nsie przekrói tr.matyczny p0e7.j i  .ienieckie.i. Byłoby wrcrz n ieprzyzwoi cie twkr
dzić, że znakomita nie tylko ze wzgl(;du na grc �ló,,.:ck PiosC'nkn n v,e .�zlr n ch mic-�ci 
sir w kryteriach przyj(;tych przez Autorkę wst<;pu. tzn .  jest wiorszern np. n treści 
patr iotycznej , Jest 7.a to tra fną satyrą na warunki hi.r:icn icznc w obozie .  Tak wir;c 
próba nn:yjęcia jakichś krytrriów upnrząclkowanin i cst w 11 in icis1.vm ,vst(;pi <' cał 
kowicie chylJ iona .  Autorka stwiP rcl7;r w te.i kwesti i (s. 7) : .. Prnblrm klnsyfikac .i i
utworów zawartych w ! • i n i <'iszyrn zbi orze 11astrr.cza pewnf' trudno�ci ' ' .  ,v tej kwe
stii dowiadujemy sic !·6wn icż :  . .  Nic jrst moŻ!i\\'e przeprow:i dzcni<' _i c1k icgoś nwto 
dologicznego uporządko\\"ania ich wedle trc!dycyjnych r,atunków lite rackich" . 

9 Opuszcz , ·n ia n i e  z!ll i t •n i ; \ j ; ! sensu st\':icrdzrt'1 r�. ;j\ pnblikacj i .  
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Przyznajemy, że przyjqcie takiego kryterium wobec poezji nieprofesjonalnej 
nastn;czać musi sporo kłopotu. Sugerowaliśmy powyżej, że wobec złożoności prob-
10.mu można było. i chyba należało. znaleźć kryterium kompilatywnc, łącz,1ce w so
bie ,lożoność interesującego nas zjawiska artystycznego w obozach jenieckich. Au
torka wyboru nic przyjęła żadnego z możliwych. logicznych. chronologicznych czy
merytorycznych kryteriów doboru. Nic możemy przecież przyjąć. że układ alfabe
tyczny autorów jest w naszym temacie _iakimkolwiek naukowym kryterium doboru.
Jest co najwyżej mechanicznym. whiściwym dla katalogu, kryterium uporządko
w:1nia ::hioru. Toteż antologia z kartv tytułowej jest faktycznie (czqściowym chyh;i)
kata!ogiern wierszy jenieckich. znajdujących się w zbiorach Muzeum w ł�amhino
wicach. W układzie tym, obok utworu Muzyka w nmµwalni (s. 85), zamieszczono
\Vicr,7. Litania do Polskie90 J czusa (s. 86). Pierwsr.y z nich to wiersr. cpi drama tvcz-
11y, wrr;cz fry\volny, pełen komizmu s:vtuacyjnego (.,A stary maior. niech pionll1
trzaśnie, ściał sobie hrzvtwa pieprzyka"). Jest ostrą satyrą na pewne realia oh()zo
wcj rzeczywistości. Druei. lirycznv. stanowi pic;kny przykład poetyckiej modlitwy
;iutora ,Ni'-'rsza do Dzieciątka JC'zus. 7: wiersza przebija głęboka tc;sknota za po1-
;:kimi świl;ta,ni Bożego Narodzcni,1. za trndycją z nimi związaną

Tl'r!n rocha_iu wrc;cz żenu1ącycli nieporozumie11 manw w prezentowand puhli
kncji wil'lr•. Są one 11aturaln<1 kon,Pk\vcneją błędu nwloclologiczncgo, porwłnioncg<J 
przez Aut,lr!n; opracowania niniejszego zbioru. Szkoda, że tak cenną inicjatywQ 
zniwt·czrn1n w trakcie .ie.i realizacji. 

Lnclwik Uryua 

,.Ca ,os OLF.SNA", R 1!). Hlfl3. (wyd.) S!owarzyszcnic Miłośników Olcsnri. Red. 
Pauk,; '.V. LcRiuk, Qlc;,no 1083. aa, 1-10. 

,;v roku jubileuszu 2�-lecia Stowarzyszc,nia 1\.Tilośników Olr'sn,l ukaz;-1ł się Jrn-
1'.-i:iv tomik „Głosu Olesna" 1. Rocznik ;,:awiC'rn 6 stałych dzidów, 7. któr:vr.h wir.k
·,,.n�('. wvstr;n11ie od pierwszego nun,eru: ,,7. przeszłości" . .. Nasza wieś", .. \V Pnl�;c<' 
Lurlmvc_j"_ .,Sylwetki i ,.,;spomnienia" oraz „Varia" i „Kronika". 

,;v na_i\v,1rt0ściowszym z nich ( .. 7'. pneszłości") zaprezentowano 3 artykulv oraz 
nnuhlilrnwano z1·óclla związa1w z clziałaln,,ści4 ks. Paw]a Kuczki. Artykuł 1\-T. 1\fa
,;nylrn pt. Oleska „Pra.wrla" 71) walce o polsTdcqo posła. do parlamenttl Rzc,::11 
w In 12 r. przyhliża 11rnh1<'1rn1t:vkc walki wyborczej w wyborach do Reichstagu na 
nrz_vldadzie kandydata PolakÓ\\', pro\)0s;,;cza z ·wysokie.i ks. Kuczki. Artykuł za
wic>ra wirk• nsb'rek. W ·wyniku niewłaściwie postawionego cudzysłowu w pierw
s;zym i clruf"(irn v.•ierszu na s. 7, czytelnik odnosi wrażenie, że cytowany fragment 
pochodzi z p:·,1 cy E. Mendla podanej w przyp. 5. Tymczasem cytat ten zac,crpniqty 
_ic:-;t z ,vtylrnlu B. Koraszewskiego 2• co podaje zreszt;1 I\'Icnclcl w swojej pracy, 
;1 cd:itc111 z nrtyku1u l\frnclla jest cały akapit nd słów: ,,Zwierciadłem na�trojów ... " 
!,,_ (i-7). Na �tr. 11 podaje Masnyk wyniki wyborów nic pisz,łc na czym siq opiera. 
1\'alc:i.y clomyśl<1ć sic. że z<1czcrpnął je z pracy E. Mcnclla (s. 17), tyle że niedo
kłac1nic 3. ,vyjaśni,1łoby to przy okazji dwukrotne odsyłanie do J"ffZY[), Hl, który 

1 W 1981 r. ukazał sH; r/1w!1i(•Ż l11rlcks zawarto.ści c/1010111,fo roc:::·ników .. Gło,n
()/1!,nu" (196G-l.9SO), oprnc. prZL'Z TIT. Kurnwslq. który redakcja trnktujc jako 14 nu
mer rocznika i t--iJ.: też jest s,·_gnnwanv 11;·1 okładce. 

2 B. Kor as ze wski, Polsb .�/nsk clln Polski (adh. z „Gnzdy Opolskie.i",
Opol,· 1921, s. 8). 

3 Jest: 11;; ono w 1907 r. i 93 62!) w 1912 r winno być: l lii 030 w 1907 r. 
i 94 629 w 1912 r. 
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winien przytaczać artykuł l\'Iendla, a nie materiał z „Prawdy", jak wydrukowano, 
ten bowiem winien figurować jako przyp. 27. 

Z kolei w dziale tym opublikowano opracowane przez B. Cimałę materiały 
z archiwum w l\Ierseburgu dotyczące działalności ks. Kuczki. Pochodzą one z okre
su H)12�-l919, przy czym przcv.,aża korespondencja z lat 1918-1919. Podzieli6 je 
mo:i.na na d\vie grupy: pierwszą stanowią trzy źródła sporządzone przez Kuczkę � 
nie publikowane recenzja i artykuł nt. spraw wyborczych przed I wojną światowej 
oraz nic publikowana polemika z ks. Janem Kapicą; druga grupa materiałów to 
listy adresowane do Kuczki oraz protokoły i zawiadomienia urzędowl', związane 
z nat·astającym ruclwrn ll,irodowowyzwoleńczym na ziemi oleskiej po zakofa:zeniu 
I wojny światowej. 

W szkicu pt. Je:;zcze raz o mogile żołnierzu pol:;kich w Oleśnie D. Tomczyk 
ostateczllic ustala nazwiska pięciu żołnierzy i;iolskicll pochowanych na początku 
września 1939 r. na ole:;kim cmentarzu. Dział zamyka artykuł O. Matuszka pt. 
Zbrodnie hitlerowskie -,w I'vlakach w Suchej Górnej w latach 1939-1U45, będący 
plonem współpracy pom1<;dzy oleskim stowan:yszeniem a kołem Polskiego Związku 
Kulturałno-Oświatowt'go w Suchej Górnej (pow. kanvir1ski - CSRS). 

W dziale „Nasza wieś"' niestrudzony R. Piech przedstawia tym razem dziPje 
Sowczyc. 

Dział trzeci zatytuiowally „W Polsce Ludowej'' zmviera artykuł S. Pajączkow
ski,•go nt. rozwoju spc;ldzielczości na ziemi oleskiej w latach 1945-1948 oraz re
Jestr izb pamięci i tradyL:ji znajdujących się w szkołach i instytucjach Olesna, autor
stw;.i W. Balińskiego. 

R. Antkowiak artykułem o Janie Nikodemie Jaroniu, zawierającym fotokopie
n;kopisów niektórych dramatów poety - otwiera dział „Sylwetki i wspomnienia". 
Z kolei Balitiski przed�tawin syhvetki 12 patronów oleskich ulic, z których więk
szość pochodziła bądź działała na ziemi oleskiej. Złe złożony pierwszy wiersz ży
ciorysu Karola Miarki (s. 101), który jest początkiem biografii Izydora Murka (ze 
s. 102) powoduje niekomplclność danych o Miarce. Początek tego biogramu winie11
Jirzrnicć: Urodził sil; 22 października 1825 w Pielgrzymowicach (pow. pszczy11ski)
w rodzinie nauczycida i urgani.,ty '. Dział zamykaj<1: przedstawienie postaci zmarłej
niedawno twórczyni znaku Rodła - J. Kłopockiej, autorstwa Balińskiego, i auto
ryzowany tekst mowy pogrzebowej E. Osmai1czyka wygłoszonej na jej pogrzebie
w Ołeś11ie 5 HI 1982 r.

W dziale „Varia" zamieszczono: felieton R. Antkowiaka Olesno zaprasza? 
o aktualnych bolączkach miasta, tegoż autora k4cik oleskith różdżkarzy, poświc:
cony tym razem ziołom, orm: reprodukcje ekslibrisów, z\viqzanych tematycznie
z 25-leciem Stowmzyszenia Miłośników Olesna, autorstwa M. Tkacza (pierwszy)
i H. Jóźwin (Lrzy pozost,1lc) wraz z krótką historią ekslibrisu, autorstwa Balii1-
skiego.

W ostatnim dziale „Kronika", Antkowiak w artykule zatytułowanym Miłośnicy 

piszc m. in. o rzekomym grobie ks. Franciszka Marxa w lesie gronowickim. Ks. 
;\llarx nie ma \V tym lesie grobu, gdyż jego zwłoki zostały spalone przez Niemców 
w kluczborskiej gazowni s. Niepotrzebnie też Autor przytaczaj,1e lokalną ancgdott; 
zmienia jej realia: .,Paulinka" (pociąg) nie jeździ na trasie Kluczbork-Olesno, 
ale nieprzerwanie od 1895 r. jeździła początkowo z Olesna do Gorzowa Śl., poźniej 
zaś dalej, do Zawisuy (obecnie. Praszka)�- W tym samym dziale rnmieszczo110 

' Sląski stou;nik biograficzny, pod red. J. Kantyki i W. ZieliJ'1skiego, Katowice 
917, 5. 171. 

s Encyklopeclia JJowslufr ślqsk-ich, Opole 1982, s. 293. 
a E. L c sik, �a r11s rlziejów Ole.�ki.ego (Wypi,;y du dziejów Oleskiego, R('cl. 

nauk. D. Tomczyk; wybói· i oprac. F. Hawranek i E. Lesik, Opole 1975, s. 98 i 2'.2.'i,

przyp. 33). 
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referat W. Lesiuka „Głos Olesna" jako organ milośnickiego stowarzyszenia regio
nalnego, który Autor wygłosił podczas akademii z okazji jubileuszu stowarzyszenia. 
Dział zamykaj[! komunilrnty z odbytych konkursów, przeglądów zespołów arty
stycznych i obchodów jubileuszu SMO - autorstwa Balińskiego. 

Rocznik jest ilustrowany (zawiera sporo fotografii - w większości wypadków 
nie podano jednak ich autorów), stąd odczuwa się brak spisu ilustracji. Zmieniono 
mu również okładkę (jest to już, nie licząc rocrnika-indeksu, czwarta zmiana) -
niestety, na gorszą. 

Pamiętając o trudnościach i ograniczeniach, jakie towarzyszą wszelkiej pracy 
wydawniczej, a wydawaniu periodyków regionalnych w szczególności, należy z za
dowolemem powitać ukazanie się kolejnego tomiku, który, jak to stwierdził jego 
Redaktor (s. 133), jc·st „dokumentem autentycznego związku emocjonalnego miesz
kai1ców Olesna z miastem i jego okolicami". 

Waldemar Pasieka 

,,LUBSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE'', red. M. Wojecki, wyd. Lubskie To
warzystwo Kultury, Lubsko 1984, z. 1, ss. 51; z. 2, ss. 57. 

Dojrzałość intelektualna i aktywność środowiska lubskiego, niewielkiego miasta 
na zachodnich peryferiach woj. zielonogórskiego, sprawiła, iż w końcu 1984 l'. 
ukai:ały się dwa pierwsze zeszyty wydawnictwa Lubskiego Towarzystwa Kultury. 
Co prawda, uprzedza ono, iż nowy periodyk będzie ukazywał się nieregularnie 
i w zmiennej objętości, ale należy mieć: nadzieję na niezbyt długie okresy oczeki
wania. Wart jest on bowiem spopularyzowania i korzystania z zawartych w nim 
maknulów. Zostały one przygotowane głównie przez 1nicjs<.:owe środowisko, z nie
licznymi tylko wyjątkami (Wrocław i Zielona Góra). Autorami są nauczyciele, 
technicy i przedstawiciele innych zawodów. i\loże to budzić pewne obawy co do 
naukowego, historycznego poziomu. Jednakże prezentowane przez tych autorów 
inateriały dotycz,1 głównie stanu obecnego i pierwszych lat powojennych, w dużej 
mierze oparte więc na autopsji. Tym większy posiadają przez to walor. Zasięg 
wydawnictwa obejmuje głównie dawny pow. lubski, ale z poszerzeniem o tematykę 
wschodniołużycką, ściślej, o wschodni[! część Łużyc Dolnych, jaka zmilada się w gra
nicach Polski w 1945 r. 

W z. 1 zamieszczono następujące ciekawsze opracowania. O Niszanach pisze 
W. Hładkiewicz (Plemię Nice), opierając się na starszych opracowaniach. Szkoda,
że nie zostały uwzględnione książki J. Lodowskiego i L. Leciejewicza o zachodnich
Słowianach z ostatnich lat. Za późno z kolei było na ujęcie ciekawych refleksji na
temat powstania Lubsku w �wietle interpretacji zapisu Thietmara z 1005 r. Ta
marini - zemr - niem. Sommerfelde, które W. Piwol'1ski w artykule Lubsko 
starsze? identyfikuje dość przekonująco z obecnym Lubskiem (,,Gościniec", 1984, 
nr 9). Natomiast K. R. Mazurski pisze o Łużycach Wschodnich jako pojęciu re
gionalnym. 

Bardziej zwarty profil historyczny posiada z. 2. Zawiera on cenne przyczynki 

do dziejów powojennych okolic Lubska. R. Kowalczyk przedstawia Początki osad

nictwa wojskowego i działalność organizacji kombatanckiej w Górzynie w latach 

1945-1949, zaś E. Hładkiewicz Ruch ludowy na Ziemi Lubskiej w latach 1945-1965. 

Artykuł M. Węgra Ziemia tuplicka w 40-!eciu to skromna objętościowo, ale cenna 
poprzez zawarty materiał faktograficzny niewielkiego obszaru historia Nowej Pol
ski, i to na Łużycach Wschodnich. M. Wojecki zaprezentował z kolei Zespól Szkól 
OgólnoksztaŁcqcych i Zawodowych w _Lubsku, równie interesujący przyczynek do 

historii szkolnictwa. 
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Redakcja liczy przede wszystkim na miejscowych autorów, ale też zaprasza 
do współpracy wszystkich zainteresowanych. Wydaje się, że w ten sposób przy
było poważne narzędzie popularyzacji i utrwalania historii, właśnie ze względu 

na lokalny charakter. Należy życzyć Wydawcy wielu dobrych i poczytnych ze
szytów oraz dobrego grona autorów, interesujących się rejonem Lubska. 

Krzysztof R. Mazurski 

,.CHRZESCIJANIN A WSPÓŁCZESNOŚĆ", 1984, z. 1-6. 

W r. 1983 z inicjatywy Oddziału Wrocławskiego ChSS Instytut Prasy i Wy
dawnictw „Novum" rozpoczął wydawanie dwumiesięcznika „Chrześcijanin a Współ

czesność" z siedzibą redakcji we Wrocławiu. Ukonstytuowała się redakcja z red. 
nacz. Janem Pławnickim i Rada Redakcyjna. Organ powstał głównie w oparciu 
o miejscową kadrę naukową. Wśród członków Rady Redakcyjnej nie zabrakło też
historyków profesjonalistów z prof. drem Kazimierzem Orzechowskim jako prze
wodniczącym na czele i drami: Kazimierzem Bobowskim, Stanisławem Rogowskim
i Lechem Tyszkiewiczem. W marcu 1984 r. do wymienionego grona dokooptował
także historyk - ks. doc. dr hab. Franciszek Stopniak z ATK.

Jakkolwiek sam tytuł periodyku sugeruje profil jego zawartości, redakcja 
nie odżegnuje się całkowicie od problematyki stricte historycznej. Dała temu wy
raz w słowie wstępnym zamieszczonym w nr. l z 1983 r .: ,,» Współczesność« w jego 
[czasopisma] tytule rozumiemy nie tylko jako dzień dzisiejszy, ale jako dzień 
dzisiejszy każdoczesnego chrześcijaństwa. W każdym bowiem momencie swojego 
już dwutysięcznego istnienia było chrześcijaństwo bez reszty wpisane w aktualną 
rzeczywistość gospodarczą, społeczną i polityczną. Zawsze było uwikłane w wielo
krotne relacje pełne blasków i pełne cieni i błędów, czasem bardzo bolesnych. 
Te wszystkie sprawy chcemy rozważać na lamach naszego czasopisma, nie po to, 
aby od naszej trudnej n::eczywisto:ki uciekać w przeszłość, lecz by z poznawania 
i oceny przeszłości zdobywać doświadczenia i nauki na dzień dzisiejszy. Nie bez 
racji bowiem Marek Tuliusz Cycero nazwał historię światłem prawdy i nauczy
cielką życia" (s. 4----5). 

Zakres niniejszego omówienia chcemy zawęzić do przedstawienia ukazującej 
się na łamach dwumiesięcznika „Chrześcijanin a Współczesność" (rocznik 1984) 

problematyki dotyczącej wyłącznie historii Sląska do czasów II wojny światowej, 
Jakkolwiek czasopismo posiada debit ogólnopolski (nakład 5 tys. egz.), jednakże 
widoczne są wyraźne odniesienia tematyczne do zagadnień wrocławsko-śląskich za
równo w ujęciu współczesnym, jak i - co tutaj chcemy zreferować - historycz
nym. 

Prom wybitnie historyczny posiadał nr 1 (3), zawierający cztery interesującr! 
nas tutaj publikacje. Blok tematyczny otwiera artykuł J. Kr arna r ka pt. Pro

blem prechrystianizacji Śląska w IX w. (s. 8-15). Autor dokonuje dość szczegó
łowego omówienia misyjnej działalności św. św. Cyryla i Metodego, by na tym 
tle wysunąć śmiałą hipotezę o śladach chrystianizacji Sląska już w IX w. Jak
kolwiek brak w tym przypadku źródeł pisanych, o wpływach cyrylo-metodiańskiej 
działalności misyjnej i liturgii słowiańskiej świadczą miejsca związane z wpły
wami dzieła Braci Sołuńskich. Autor - opierając się na niektórych już znanych 

odkryciach archeologicznych - postuluje rozwój tychże prac. Stwierdza: ,,Przy
jęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I musiało mieć za sobą długi okres przygo
towaó. Niewątpliwie wpływy chrystianizacyjne idące na nasze ziemie również 
z pafistwa wielkomorawskiego odegrały w tym procesie niepoślednią rolę. Wyka-
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zanie ich drogą badai1 archeologicznych jcst ważnym postulatem naukowym" 

(s. 14). 
Również polemiczny charakter posiada publikacja K. Bobowskiego pt. Bitwa 

na Psim Polu - w 875-lccie zaopatrzona klauzulą: ,,Refleksje dyskusyjne'' (s. 16-
21). Bobowski polemizuje z tezami niektórych historykó\v umniejszających znacz<> 
uic podwrocławskiej bitwy z 1109 r. b,;clź w ogóle kwestionujących jej istnienie. 
Analizując materiały źródłowe dokonuje - jak sarn sii: wyraża - ,,obrony hi
potezy zakładajqcej w świetle i�tniejących przekazów źródłowych możliwość roze
grania na północno-wschodnich rubieżach Wrocławia wczesną jesienią 1109 r. 
bitwy w znacznie szerszym wymiarze, aniżeli niewielkiej tylko potyczki" (s. 19). 

Cieka\vym studium jest także artykuł S. Rogowskiego Pai',stwo Pruskie a Koś
ciół lrntolicki na Slr1sku w XVIII i XIX w. (s. 22-32). Autor dokonuje wnikliwej 
analizy, prezentując anonsowane w tytule stosunki c;,:teroetapowo: I. 1742�1810/11 
(od wejścia Śląska pod panowanie pruskie do sekularyzacji), II. 1810/11 - do 
lat 70-tych (początek Kulturkampfu), III. Lata 70-te XIX w. (Kulturkampf) i IV. Od 
schyłku lat 70-tych do wybuchu I wojny światowej. W konkluzji Autor zawiera 
m. in. następującą uwagę: ,,Osiągnięcia wieloletniej, antykościelnej polityki pań
stwa nie były jednak wielkie. Udało się, co było względnie łatwe, zachwiać potęgą
ekonomiczną Kościoła, szczególnie poprzez sekularyzację. Przyniosło to jednak 
\V sumie Kościołowi pewne korzyści - utracił on charakter instytucji feudalnej, 
,.rzucajcjc z siebie wielce kłopotliwy, w obliczu XIX-wiecznych przemian społccz-
1iu-poiitycznych, balast. Natomiast pal'lstwu nie udało się naruszyć w znaczącej 
micrze pozycji i prestiżu Kościoła w sferze rnematerialneJ. Decydującymi czynm
kami było tu oparcie, jakie znajdował on \V uniwersalnej strukturze Kościoła Po
wszechnego i w społeczności wiernych" (s. 31). 

Ostatnim w omawianym numerze artykułem porus;:aj,icym historyczną proble
matyk,; :Sl;islca jest publikacja M. Zc!uniak, pt. Muzyka TC!ULJtJna w XlX-'lCiC!cznym 
Wrocławiu (s. 33-38). Autorka dokonuJe przeglądu wyb1tnyct1 kompozytorów i wir
tuozów muzyki religijnej oraz ich twórczości. !:-'raca ta :wstała w szerokim zakresie 

udokumentowana żródłowo. Pi-zedstawiając fragrnent historii muzyki rel!gijnej 
Autorka stwierdza, że „jej urozmaicone dzieje świadczą o wysokich ambicjach 
miejscowych muzyków, wsród których nie zabrakło rownież nazwisk polsli:ich'' 
(s. 37). 

W numerze 2 (4) w dziale sprawozdań znajduje się publikacja H. Dominika 
(podpisana: hel) pt. Hocznicowe uroczystości we Wrocławskie, DiecezJi Ewangelicko
-Augsb!lrskieJ (s. 92-93). Wprawdzie publikacja odnosi sit; do wydarzeń współ
ciesnych, ale nawiązuje do Jubileuszu parafii ewangelickiej ,vc Wrocławiu, która 
„w ramach uroczystości Roku Luteral'iskiego obchodziła .. , pamiątkę 4GO-lecia 

pierwszego nabożeństwa ewangelickiego w tym mieście, które w dniu 21 paź
dziernika 1523 roku odprawił ks. dr Jan Hess inauguruj,1c działalność Kościoła 
luterańskiego w stolicy Dolnego Sląska" (s. 92). W ramach uroczystości miała 
miejsce także sesja naukowa, w czasie której referat poruszający problematykę 
„ślqskq" wygłosił B. Turo1i nt. Reformacja we Wrocławiu. Omawiane sprawozdanie 

zawiera też informację o wystawie Reformator i Reformacja, której dużą częśe 

.,zajGłY polskie druki ewangelickie wydane w drukarniach Wrocławia, Brzegu, 

vVschowy, w okresie od XVII do XIX wieku" (s. 93) oraz o \Vycieczce szlakiem 

zabytków Reformacji we Wrocławiu. 

Zeszyt nr 3 (5) dwumiesięcznika zawiera na swoich łamach artykuł L. Tysz
kiewicza Problemy historii §reclniowiecznej śląska. Już na wstępie Autor zastrzega 
konieczność dokonania selekcji tematycznej omawianych zagadnień. Jak wynika 
z lektury artykułu, Tyszkiewicz porusza następujqce kwestie: przedpaństwov,1ą 
strukturę organizacyjną Sląska; sprawę pierwotnej przynależności politycznej Slą-
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ska do Wielkich Moraw, a następnie księstwa czeskiego; wojny polsko-niemieckie; 
kolonizacjQ niemiecką oraz lokacje wsi i miast na prawie niemieckim. Swój wnio
sek Autor formułuje następująco: ,,Rezultatem dziejów średniowiecza na Sląsku 
było zerwanie więzi politycznych z Polską oraz częściowa utrata z nią wspólnoty 
etnicznej i językowej" (s. 73). 

Do omawianej wyżej publikacji Kramarka odnosi się w nr. 5 (7) w liście do 
redakcji S. Korczak-Michalewski (s. 103-104). Nadawca listu dokonuje m. in. 
drobnych uzupełnie(1 danych za\1,artych ,,_, artykule Kraniarka oraz przedstawia 
informacje nt. przygotowywanych opracowaó. naukowych dotyczących misji cyry
lo-metodia11skiej. Porusza też kwestie szczegółowe Z\\"iązanc z sugestiami popula
ryzowania niniejszej problematyki. 

Jak już wspomnieliśmy - a co daje się zauważyć po dokonaniu przeglądu 
wybranych publikacji - ,,Chrześcijanin a Współczesność" nie stroni od histo
rycznej tematyki śląskiej. Wydaje się, że powyższymi publikacjami - wśród 
bardziej współczesnych zagadniet'l rocznika 1984 - przyczynia się dobrze do popu

laryzowania kanałem prasowym tych spraw, które ujmujemy wspólnym terminem 
,,Silesiaca". Daje też swój wkład w przygotowywanie obchodów 40 rocznicy po
wrotu Sląska do Macieny i 40-kcia polskiej organizacji kościelnej na ziemiach 
zachodnich. 

Zbigniew Czubak 

J - Sobótka 3/8, 




