
p o L E M I K A 

JAK NIE NALEŻY PISAC RECENZJI 

W świeżo opublikowanych ,.Sprawozdaniach 1970-197�" Opolskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk (Wydział I, Seria A, nr 8-9, s. 40-68) ukazał się tekst refe
ratu F. A. Marka pt. Uwagi i refleksje nad 30 tomem rocznika „Archiv filr schle

sische Kirchengeschichte". Jak wynika z treści, jest to recenzja o rozmiarach raczej 
nie spotykanych (28 stron druku, czyli bez mała 2 arkusze autorskie). Warto wspom
nieć, że zrecenzowanie innego tomu tegoż periodyku zajęło w „Sląskim Kwartal
niku Historycznym Sobótka" (R. XXIII, 1968, s. 4.69-470) niewiele ponad jedną 
stronę druku. Ponieważ w sprawozdaniach towarzystw naukowych recenzji z za
sady nie ogłasza się, napisana przez F. A. Marka recenzja gigant miałaby uzasad
nienie jedynie w tym wypadku, gdyby zawierała nadzwyczajne rewelacje i spo
strzeżenia ponad wszelką miarę odkrywcze. Dlatego trzeba przyjrzeć się jej bliżej. 

Recenzent uświadamiał sobie, że odbiega ona od powszechnie przyjętego modelu, 
i starał się to odstępstwo uzasadnić. Pisze, że omawiany rocznik ukazał się w ok
resie normalizacji stosunków między Polską a NRF, słuszną więc rzeczą będzie 
zbadać, ,,w jakim stopniu nowy klimat polityczny wpłyną! na oczyszczenie warszta
tów naukowych - przynajmniej niektórych historyków niemieckich - z kurzu 
uprzedzeń i nieufności". Omawiany rocznik z racji swej tematyki badawczej jest 
godny „bliższego poznania przez naszych historyków". Wyjście dość daleko poza 
ramy przyjęte w 1·ecenzjach jest konieczne, bo tylko w ten sposób „będzie można 

rzetelnie potraktować omawianą publikację". Recenzent przyznaje, że z uwagi na 
bogactwo zawartego w niej materiału nie będzie mógł omówić całości „z równym 
znawstwem przedmiotu" (s. 40-42).

Taka argumentacja nie trafia jednak do przekonania. Wielosłowie bynajmniej 
nie jest koniecznym warunkiem rzetelnej oceny, nie jest też przyjęte w nauce 
wystawianie sobie samemu opinii „znawcy", gdyż jedyną drogę do wykazania się 
znawstwem przedmiotu jest praca sumienna, wnikliwa i znajdująca uznanie w śro
dowisku zaiP-teresowanym. Recenzent powinien wiedzieć, iż po pierwsze -:- kon
tynuowanie przedwojennego wydawnictwa śląskiego na terenie NRF jest samo przez 
się wyrazem tendencji rewizjonistycznych, świadcząc o nieuznawaniu faktu, że Sląsk 
jest dla Niemców stracony, po drugie - w omawianym roczniku produkują 
się niemal wyłącznie historycy kościoła śląskiego z okresu międzywojennego, ściślej 
z lat trzydziestych, kiedy to nauce niemieckiej nadawała ton ideologia nacjonali
styczna w wersji hitlerowskiej. Nie powinno też być dla Recenzenta tajemnicą, że 
rewizjonizm w NRF jest czynnikiem nie należącym bynajmniej do przeszłości. 
W konsekwencji Recenzent wychodzi z założeń nierealistycznych, gdyż wszelkie 
dociekania na temat ewentualnego wpływu klimatu politycznego na postawę pub
likacji w rodzaju „Archiv flir schlesische Kirchengeschichte" można uznać z góry 
za bezcelowe. Czasopismo, o którym mowa, ma w rzeczywistości tematykę zawężo
ną do dziejów niemieckiego katolicyzmu na Sląsku, traktowanych z pozycji nacjo-
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nalistycznych, przy całkowitym zapoznaniu roli katolików narodowości polskiej; 

dodajmy oderwanie się od śląskich źródeł archiwalnych i bardzo przeciętny poziom 

publikacji. W hierarchii czasopism naukowych przypada mu ranga niewysoka. Toteż 

Recenzent w swej oc,enie nie umiał zachować umiaru; w rzeczywistości dany rocz

nik nie zasługuje wcale na specjalne wyróżnienie. 

Już na początku recenzji spotykamy stwierdzenia, które - najdelikatniej mó

wiąc - zaskakują. I tak Recenzent ma za złe W. Baumowi, że nazwał Chrobrego 

„Herzogiem", a Krzywoustego „Fiirstem". ,,Wprawdzie w r. 1000 Chrobry nie był 

jeszcze władcą koronowanym, a Krzywousty w ogóle się nie koronował, wyczu

wamy tu pewne pomniejszanie roli tych monarchów" (s. 42). Taką krytykę można 

byłoby potrakt:ować poważnie tylko wtedy, gdyby Recenzent obmyślił tytuły, jakich 

Jego zdaniem należałoby w danym wypadku użyć. Zresztą jeżeli chodzi o termino

logię hist:oryczną, to sam Recenzent bynajmniej nie jest bez grzechu, gdyż okre

ślenie „Adel" użyte w kolejno omówionym artykule W. Kuhna o zakładaniu miast 

śląskich w XIII w. oznacza według niego „szlachtę" (s. 42); nawet początkujący 

historyk wie, że określenie „szlachta" jest dla Polski XIII w. anachronizmem; po

nieważ zakładać miasta mogli wtedy poza panującym i kościołem tylko możnowład

cy w konkretnej więc sytuacji niemieckiemu wyrazowi „Adel" winien odpowiadać 

polski termin „możni". Recenzentowi nie podoba się, że Kuhn posługuje się nie

mieckimi nazwami miast śląskich, co ma utrudniać „niezmiernie, zwłaszcza młodym 

historykom, korzystanie z tej cennej przecież pracy" (s. 43). Martwi się On niepo

trzebnie, jako że koniecznym warunkiem korzystania z pracy niemieckiej przez 

,,młodych hist:oryków" jest uprzednie opanowanie języka niemieckiego, a ze znajo

mością języka nietrudno sobie poradzić z niemieckimi nazwami miejscowymi. 

Artykuł J. Gottschalka o stanie i potrzebach badań nad kościołem katalickim 

na Sląsku w epoce Oświecenia daje RecenzentoWi asumpt do polemiki nie tyle 

z autorem, co z wykorzystanymi przez niego publikacjami, wśród których nie brak 

wielce sędziwej, bo wydanej w U.827 r., książki A. Theinera. Polemika ta nic no

wego nie wnosi, gdyż recenzent powtarza tylko sformułowania użyte przez A. Ro

galskiego i W. Urbana, zresztą nie powołując się na nich nigdzie wbrew przyjętym 

w nauce dobrym obyczajom (s. 44-49). Również w omówieniu artykułu H. L. Ab

meiera Recenzent wyważa otwarte drzwi, udowadniając na 9 stronach, że sylwetka 

niemieckiego urzędnika śląskiego hrabiego Matuschki została ukazana przez autora 

z punktu widzenia Niemca nacjonalisty (s. 49-58). 

Przechodząc do nowych źródeł (listów) opublikowanych przez H. Hedina i A. Sa

bischa, Recenzent streszcza ogłoszone dokumenty lub przytacza obszerne z nich 

wyjątki w przekładzie polskim, co wykracza poza obowiązki aut:ora recenzji. 

W dodatku wdaje się w polemikę z autorami listów, i to prowadzoną w sposób 

prymitywny. Oto pierwsza z brzegu próbka: ,,Pierwszy list Sauera (z 27 II 1839), 

napisany z iście jezuicką zręcznością, jest chytry i wyrafinowany, jak jego autor, 

który próbuje »wymacać« za jego pośrednictwem reakcję adresata" (s. 59). Takie 

ot.o, najłagodniej mówiąc, niepoważne enuncjacje wypełniają z górą 5 stron druku. 

Trzeba z prawdziwą przykrością stwierdzić, że F. A. Marek jest bardzo daleki 

od opanowania techniki pisania recenzji. A przecież wystarczyłoby przejrzeć uważ

nie dział recenzyjny w którymkolwiek z czasopism historycznych, aby zorient:ować 

się, jak powinny one wyglądać. Szwankuje też mocno przygotowanie historyczne 

Recenzenta. Ponieważ w nocie kończącej omówioną recenzję zaznaczono, że w dy

skusji nad nią brał udział m. in. piszący te słowa, zmusza mnie to do wyjaśnienia, 

że ostro skrytykowałem tę pracę, oświadczając w konkluzji, że nie nadaje się ona 
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do druku. Niestety, replika F. A. Marka utwierdziła w przekonaniu, że uwagi kry

tyczne do Jego świadomości nie docierają, w dodatku okazało się, że recenzję już 

oddano do druku i dyskusja nad nią jest przysłowiową musztardą po obiedzie. Nie 

było więc innego wyjścia, jak uznać utwór za artykuł dy$usyjny. 

Władysław Dziewulski 




