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�ZESZYTY MUZEUM ZIEMI K£ODZKIEJ�, nr 8�9, K³odzko 2007, ss. 296.
Jak z biegiem czasu �Kladský sborník� po stronie czeskiej, tak u nas �Zeszyty Muzeum Ziemi

K³odzkiej� sta³y siê, po ponad dwudziestu latach istnienia, najwa¿niejszym periodykiem zamieszcza-
j¹cym interdyscyplinarne opracowania autorów polskich, czeskich i rzadziej niemieckich na temat
K³odzka i okolic. Tak¹ opiniê równie¿ potwierdza prezentowana tutaj najnowsza edycja �Zeszytów...�
Jest numerem podwójnym, zawiera zatem nieco wiêcej ni¿ zwykle materia³ów. Zestawiono je w piêciu
dzia³ach. Pierwszym s¹ �Artyku³y�, w którym na pocz¹tku zamieszczono piêæ pozycji z zorganizo-
wanego w 2002 r. przez Muzeum Ziemi K³odzkiej sympozjum �Dom w zwierciadle minionego cza-
su. Przestrzeñ kulturowo-spo³eczna na prze³omie XIX i XX wieku�. S¹ to referaty: Lucyny Bia³y
o ówczesnym ¿yciu spo³eczno-kulturalnym mieszczan k³odzkich w �wietle prasy lokalnej, Barbary
Prasa³ o kulturze muzycznej K³odzka w tym¿e czasie, Rainera Sachsa o artystach i twórcach rze-
mios³a artystycznego w K³odzku na prze³omie wspomnianych wieków, Hanny Grzeszczuk-Brendel
o komforcie mieszkania i otoczenia na przyk³adzie Poznania z pocz¹tku XX w., wreszcie Krystyny
Toczyñskiej-Rudysz, emerytowanej, d³ugoletniej dyrektorki Muzeum Ziemi K³odzkiej, która poprzez
przypomnienie najwa¿niejszych przedsiêwziêæ wystawienniczych k³odzkiego muzeum, w tym wiel-
kiej wystawy �Dom w zwierciadle minionego czasu�, podzieli³a siê swoimi wieloletnimi (1981�2002)
do�wiadczeniami w dziedzinie muzealnego wystawiennictwa. W koñcówce tego dzia³u dorzucono
jeszcze dwie pozycje spoza wiod¹cego tematu, mianowicie Ondøeja Felcmana o herbach dynastii
Podiebradów na czeskich zabytkach architektury oraz Petra Vorela o hrabstwie k³odzkim i polityce
finansowej króla Ferdynanda I od lat trzydziestych do sze�ædziesi¹tych XVI wieku.

 W drugim wielkim dziale (�Materia³y i dokumenty�) znalaz³o siê dziewiêæ pozycji. Dariusz
Galewski naszkicowa³ na podstawie najnowszych badañ archiwalnych proces barokizacji ko�cio³a
Jezuitów w K³odzku. Grzegorz Podruczny korzystaj¹c z bogatych materia³ów archiwalnych, w tym
czêsto ikonograficznych, opisa³ zabudowania garnizonu k³odzkiego w latach 1740�1906. Andrzej
Behan zaj¹³ siê wielk¹ katastrof¹ górnicz¹ 9 VII 1930 r. na szybie �Kurt� kopalni �Wenzeslaus�
w Jugowie i jej spo³ecznymi nastêpstwami (w aneksie lista 151 ofiar katastrofy). Waldemar Zieliñ-
ski zamie�ci³ pierwsz¹ czê�æ swej relacji o pocz¹tkach (lata 1839�1857) fotografii na ziemi k³odz-
kiej. Jan Sakwerda uzupe³ni³ materia³y do katalogu ukazuj¹cego ziemiê k³odzk¹ w medalierstwie
dawnym i wspó³czesnym. Jaroslav �ùla zainteresowa³ siê rol¹ ziemi k³odzkiej w nazistowskim pla-
nie germanizacji i zag³ady narodu czeskiego w latach 1938�1945. Joanna Hytrek-Hryciuk pokaza³a,
jak w dokumentach Powiatowych Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego w K³odzku i Bystrzycy K³odz-
kiej postrzegano tamtejsz¹ ludno�æ niemieck¹ pochodzenia czeskiego (tzw. Pseudo-Czechów). Maria
Strycharz zamie�ci³a wspomnienia o dyrektorach Szko³y Podstawowej nr 7 w K³odzku � Marianie Jac-
kowiaku (1929�1999) i Danucie Nowickiej (1936�1995). Wreszcie Tomasz Olichwer i Janusz £ach
przedstawili wyniki w³asnych badañ prowadzonych w latach 1997�2002 nad hydrogeologi¹ i hydro-
morfologi¹ Kotliny K³odzkiej, przydatnych do realizacji zadañ zwi¹zanych z zagospodarowaniem prze-
strzennym oraz wyznaczaniem stref bezpo�rednich zagro¿eñ powodziowych.

W dziale �Recenzje, omówienia, polemiki� oprócz kilku zwyczajowych recenzji na uwagê za-
s³uguje opracowany przez Irenê Klimaszewsk¹ przegl¹d publikacji z lat 2001�2005 dotycz¹cych
K³odzczyzny. W dziale �Kronika� znalaz³o siê k³odzkie kalendarium spo³eczno-kulturalne
2000�2004, dalej relacja o zorganizowanej w Muzeum Ziemi K³odzkiej wystawie �Piêæ wieków
górnictwa wêgla kamiennego na ziemi noworudzkiej� i na koniec sprawozdanie z dzia³alno�ci
Muzeum Ziemi K³odzkiej w latach 2000�2004. W dziale �Nekrologi� zamieszczono wspomnie-
nia o siedmiu osobach szczególnie zas³u¿onych dla miasta K³odzka i regionu. Chodzi o spo³ecz-
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niczkê Felicjê Wolfson (1921�2001), lekarza Walentego Wasilczenkê (1913�2002), ekonomistê
i samorz¹dowca Józefa Frejnika (1928�2003), literata Zenona Rzepliñskiego (1932�2004), mu-
zyka i pedagoga Stanis³awa D¹browskiego (1937�2005), ksiêdza pra³ata Stefana Witczaka
(1948�2006) i pedagoga Bronis³awa Krawczyka (1942�2007).

Stanis³aw Solicki

Rudolf U r b a n, DER PATRON. GÜNTER SÄRCHENS LEBEN UND ARBEIT FÜR DIE
DEUTSCH-POLNISCHE VERSÖHNUNG, Neisse Verlag, Dresden 2007, ss. 294.

Pod koniec 2007 r. nak³adem Neisse Verlag ukaza³a siê praca autorstwa opolskiego germanisty
i historyka Rudolfa Urbana o ¯yciu i dzia³alno�ci Güntera Särchena dla pojednania polsko-niemiec-
kiego. Bohater rozprawy � Günter Särchen (1927�2004) by³ jednym z pierwszych przedstawicieli
NRD, którzy zaanga¿owali siê w dzie³o pojednania miêdzy Polakami i Niemcami, nale¿a³ m.in. do
wspó³twórców s³ynnej organizacji Aktion Sühnezeichen (Akcja Znak Pokuty) oraz tzw. magdebur-
skich Polenseminare (seminariów polskich). Mimo tak bogatej dzia³alno�ci jego sylwetka znana by³a
g³ównie w¹skiemu gronu specjalistów zajmuj¹cych siê stosunkami polsko-niemieckimi, szczegól-
nie kontaktami pomiêdzy PRL i NRD1. Dlatego tak cenna jest inicjatywa R. Urbana, dziêki której
pamiêæ o tej niezwyk³ej postaci mo¿e spotkaæ siê z zainteresowaniem szerszego krêgu odbiorców.

W swojej pracy Autor próbuje daæ odpowied� na pytanie o �ród³a pó�niejszej postawy
G. Särchena i jego zaanga¿owania na rzecz pojednania z Polakami. Du¿e znaczenie przypisane zo-
sta³o pochodzeniu Särchena, który mia³ równie¿ s³owiañskie korzenie, wywodzi³ siê z niemiecko-
-serbo³u¿yckiej rodziny, dziêki czemu zwi¹zany by³ zarówno z niemieckim, jak i ze s³owiañskim
krêgiem kulturowym. Istotnym czynnikiem by³o ponadto jego katolickie pochodzenie i wychowa-
nie, które tak¿e  ukszta³towa³o jego osobowo�æ i mia³o wp³yw na pó�niejsze zaanga¿owanie w in-
stytucjach Ko�cio³a katolickiego. Oba te czynniki (serbo³u¿yckie pochodzenie oraz katolicyzm) by³y
w okresie III Rzeszy �ród³em dyskryminacji przez nazistów. W³a�nie w tych wczesnych do�wiad-
czeniach z dzieciñstwa R. Urban upatruje podstaw pó�niejszej dzia³alno�ci Särchena. Poprzez takie
prze¿ycia móg³ on bowiem w pe³ni u�wiadomiæ sobie i zrozumieæ zbrodnie nazistowskie w okupo-
wanej Polsce oraz wytworzyæ w sobie sprzeciw wobec wszelkich form nietolerancji i dyskrymina-
cji, których wyrazem by³y w NRD kolejne fale antypolskiej propagandy m.in. w okresie dzia³alno-
�ci w Polsce zwi¹zku zawodowego �Solidarno�æ�.

Decyduj¹ce znaczenie dla pó�niejszej postawy Särchena mia³y przede wszystkim prze¿ycia zwi¹-
zane z II wojn¹ �wiatow¹. W 1944 r. zosta³ on wcielony do Wehrmachtu, gdzie zetkn¹³ siê z �okro-
pieñstwami wojny, strachem przed �mierci¹, który by³ tym wiêkszy, im wiêcej widzia³ martwych
niemieckich ¿o³nierzy�. W kwietniu 1945 r Särchen dosta³ siê do amerykañskiej niewoli. Pobyt
w obozie jenieckim by³ dla niego wa¿nym do�wiadczeniem, gdy¿ dowiedzia³ siê wówczas o zbro-
dniach dokonanych przez nazistów m.in. na ziemiach polskich. Znacznie wiêcej informacji o zbro-
dniczej dzia³alno�ci narodowosocjalistycznego re¿imu uzyska³ jednak po powrocie w rodzinne strony.

�róde³ pó�niejszego zaanga¿owania Särchena Autor doszukuje siê równie¿ w jego wiedzy o po-
mocy Serbo³u¿yczan dla polskich robotników przymusowych w czasie wojny, która mia³a byæ przedmio-
tem �historycznej refleksji�, natomiast jego dzia³alno�æ na rzecz pojednania mia³a byæ symbolicznie
pojmowan¹ kontynuacj¹ tej pomocy. Tezy tej nie mo¿na jednak z ca³¹ pewno�ci¹ udowodniæ.

R. Urban podkre�la, ¿e przedstawione do�wiadczenia odcisnê³y zdecydowane piêtno w mental-
no�ci i psychice Särchena � jego zdaniem bez tego typu prze¿yæ nie rozwinê³aby siê bezkompromi-
sowa postawa, prowadz¹ca do pó�niejszej dzia³alno�ci bohatera ksi¹¿ki.

Niezwykle istotne znaczenie w ¿yciu Särchena, w kontek�cie jego pó�niejszego zaanga¿owania
w pojednanie z Polakami, mia³ kilkuletni pobyt w granicznym mie�cie Görlitz. Obserwuj¹c tam wza-
jemn¹ niechêæ obu narodów do siebie (po jednej stronie rzeki granicznej mieszkali Polacy � ofiary
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1 Jednym z nielicznych opracowañ po�wiêconych G. Särchenowi jest artyku³ K. R u c h n i e wi-
c za, Günter Särchen (1927�2004) � Unser Gogatha liegt im Osten (�Mein Polen...�. Deutsche Po-lenfreunde in Porträts, wyd. K. Ruchniewicz i M. Zybura, Dresden 2005, s. 259�289).
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re¿imu nazistowskiego, natomiast po drugiej Niemcy � �wypêdzeni� z dawnych wschodnich prowin-
cji) rozwin¹³ w sobie zainteresowanie Polsk¹ oraz stosunkami miêdzy obu spo³eczeñstwami, a tak¿e �
zdaniem Autora � obra³ pojednanie polsko-niemieckie za jeden ze swoich ¿yciowych celów.

Najwa¿niejsz¹ czê�æ recenzowanej biografii stanowi prezentacja i analiza inicjatyw zapocz¹t-
kowanych przez Särchena, które s³u¿yæ mia³y pojednaniu miêdzy Polakami i Niemcami. R. Urban
podj¹³ siê niezwykle trudnego zadania, staraj¹c siê przedstawiæ wszystkie powziête w tym celu  dzia-
³ania. Do najbardziej znanych nale¿a³a oczywi�cie praca w ramach Aktion Sühnezeichen. Autor za-
prezentowa³ nie tylko najbardziej spektakularne akcje tej organizacji, do których nale¿a³y niew¹t-
pliwie obozy letnie i pielgrzymki do Polski, w trakcie których zajmowano siê m.in. pracami
w dawnych obozach zag³ady w O�wiêcimiu i Majdanku oraz spotykano siê z polskimi dysydentami
(przede wszystkim przedstawicielami Klubów Inteligencji Katolickiej), ale równie¿ mniej znane ini-
cjatywy. Zaliczyæ do nich nale¿y m.in. zbiórki pieniêdzy oraz darów dla ró¿nych instytucji w Pol-
sce, czy wspieranie o�rodka dla niewidomych w Laskach, w które notabene Särchen zaanga¿owa³
siê osobi�cie, pracuj¹c na jego rzecz oraz zakupuj¹c i niekiedy przemycaj¹c przez granicê urz¹dze-
nia dla niewidomych.

Równie popularna i wa¿na by³a kolejna inicjatywa Särchena � przez Autora okre�lona jako sztan-
darowe przedsiêwziêcie s³u¿¹ce pojednaniu miêdzy obu narodami � tzw. seminaria polskie, odby-
waj¹ce siê od 1968 r. w ramach urzêdu do spraw duszpasterstwa magdeburskiej kurii. W przeci-
wieñstwie do pielgrzymek do Polski (które skierowane by³y raczej do wschodnioniemieckiej
m³odzie¿y) by³y one adresowane do �redniego i starszego pokolenia. Brali w nich udzia³ przedsta-
wiciele ró¿nych grup spo³ecznych zainteresowanych tematyk¹ polsk¹, a szczególn¹ i jednocze�nie
liczn¹ grupê stanowili tzw. wypêdzeni. Cel seminariów by³ jasno sformu³owany, uczestnicy mieli
poznaæ �kulturê i historiê Polski, historiê oraz aktualn¹ sytuacjê polskiego Ko�cio³a�, a obrady mia-
³y doprowadziæ do �pojednania i stworzenia wiêzi miêdzy Polakami i Niemcami� (s. 161). W�ród
referentów znajdowali siê zawsze go�cie z Polski, przedstawiciele �rodowisk opozycyjnych, którzy
prezentowali s³uchaczom wolny od oficjalnej propagandy, prawdziwy obraz sytuacji politycznej
w PRL. Do najwa¿niejszych prelegentów nale¿eli: Anna Morawska, Franciszek Blachnicki, Józefa
Hennelowa, Tadeusz Mazowiecki, Stanis³aw Stomma i Mieczys³aw Pszon. Szczególnie istotne by³o
wyst¹pienie Mieczys³awa Pszona, który w 1981 r. zaprezentowa³ referat dotycz¹cy aktualnej sytua-
cji politycznej w Polsce i dzia³alno�ci �Solidarno�ci�, co mo¿na by³o jednoznacznie sklasyfikowaæ
jako wydarzenie polityczne (s. 164�165).Uzupe³nieniem seminariów by³y prezentacje dotycz¹ce
Polski oraz projekcje polskich filmów (np. �Wesele� czy �Potop�).

Wa¿nym przedsiêwziêciem Särchena by³o wydawanie tzw. Handreichungen (biuletynów infor-
macyjnych), w których prezentowa³ ró¿ne zagadnienia zwi¹zane ze wschodnim s¹siadem, m.in. his-
toriê i kulturê Polski, sytuacjê Ko�cio³a, sylwetkê Jana Paw³a II itp. R. Urban zwraca szczególn¹
uwagê na fakt, ¿e omawiane publikacje ukazywa³y siê bez ingerencji cenzury, poniewa¿ opatrzone
by³y adnotacj¹: �do u¿ytku wewn¹trzko�cielnego�. Sporo miejsca Autor po�wiêci³ szczególnemu
wydaniu tzw. Handreichungen, które ukaza³o siê w 1982 r. i by³o w ca³o�ci po�wiêcone �Solidarno-
�ci�. Oficjalny tytu³ tego zeszytu brzmia³: �Pojednanie � zadanie Ko�cio³a�, jednak zebrane w nim
teksty, zawieraj¹ce m.in. informacje na temat celów i za³o¿eñ programowych polskiego zwi¹zku za-
wodowego, stosunku do rz¹dz¹cej partii komunistycznej oraz postawy polskiego Ko�cio³a, mia³y
zdecydowanie polityczny charakter, szczególnie w kontek�cie sytuacji politycznej w PRL.

Poza tymi najbardziej znanymi inicjatywami Särchena w ksi¹¿ce znale�æ mo¿na ca³y szereg in-
nych podejmowanych przedsiêwziêæ. Kontakty z Polakami Günter Särchen nawi¹za³ bowiem ju¿
znacznie wcze�niej. Jeszcze w latach piêædziesi¹tych, w ramach urzêdu do spraw duszpasterstwa
w Magdeburgu rozpocz¹³ korespondencjê oraz wysy³anie niewielkich paczek z ksi¹¿kami do ró¿-
nych instytucji w Polsce. Do tej kategorii zaliczyæ nale¿y ponadto pobyty polskich studentów w NRD,
kursy jêzyka polskiego dla wschodnioniemieckich studentów, zbiórki darów dla Polski, szczególnie
w okresie kryzysu i stanu wojennego w latach osiemdziesi¹tych, a przede wszystkim liczne wyk³a-
dy i odczyty prezentuj¹ce woln¹ od oficjalnej propagandy sytuacjê w kraju wschodniego s¹siada.

Autor podkre�la równie¿ rolê Särchena w utworzeniu tzw. duszpasterstwa dla Polaków pracuj¹-
cych w NRD. Przedsiêwziêcie to dopiero kilka lat po pierwszych inicjatywach Särchena zosta³o prze-
jête przez episkopat NRD i skoordynowane ze stron¹ polsk¹; nadano mu te¿ rangê ogólnokrajow¹.

Artyku³y recenzyjne i recenzje
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Nie dziwi wiêc fakt, ¿e ze wzglêdu na bogat¹ dzia³alno�æ Särchena w tym zakresie Autor nada³

mu miano �patrona� polsko-niemieckiego pojednania. Co ciekawe, takiego samego okre�lenia w sto-
sunku do Särchena u¿yli przedstawiciele Stasi, nadaj¹c skierowanej przeciwko niemu formie pracy
operacyjnej w³a�nie kryptonim �Patron�. Dzia³alno�æ Särchena spowodowa³a bowiem zaintereso-
wanie jego osob¹ s³u¿by bezpieczeñstwa. Zarzucano mu m.in. przemyt �rodków dewizowych, wro-
go�æ wobec NRD oraz wspó³pracê ze s³u¿bami wywiadowczymi pañstw zachodnich. Warto podkre-
�liæ, ¿e Autor zapozna³ siê z aktami Särchena i wyniki tych badañ szeroko zrelacjonowa³ w rozdziale
�Probleme mit Staat und Kirche�.

Niew¹tpliwym atutem ksi¹¿ki jest tak¿e prezentacja sytuacji Ko�cio³a katolickiego w NRD. Szcze-
gólnie interesuj¹ce s¹ przedstawione przez R. Urbana napiêcia w Ko�ciele, których ofiar¹ by³ sam
Särchen.

R. Urban zaj¹³ siê ponadto analiz¹ skutków dzia³alno�ci Güntera Särchena. Autor uznaje, ¿e
poszczególne inicjatywy bohatera rozprawy przyczyni³y siê do stworzenia w pewnych krêgach wscho-
dnioniemieckiego spo³eczeñstwa alternatywnego obrazu Polski, prowadz¹c jednocze�nie do autentycz-
nego zbli¿enia przedstawicieli obu spo³eczeñstw. O znaczeniu pracy Särchena �wiadcz¹ tak¿e � wy-
mienione w ksi¹¿ce � nagrody i odznaczenia, jakie otrzyma³ zarówno w Polsce, jak i w Niemczech
(m.in. Krzy¿ Komandorski, Federalny Krzy¿ Zas³ugi, Nagroda Polsko-Niemiecka, Nagroda Poko-
jowa im. Lothara Kreyssiga).

Biografiê koñcz¹ ciekawe rozwa¿ania dotycz¹ce postawy politycznej Güntera Särchena. R. Urban
zadaje mianowicie pytanie, czy bohatera rozprawy mo¿na uznaæ za opozycjonistê. Odpowied� nie
jest bynajmniej prosta i jednoznaczna. Z jednej strony bowiem sam Särchen nie okre�la swojej dzia-
³alno�ci jako opozycyjnej wobec panuj¹cego w NRD ustroju, z drugiej jednak¿e podejmowane przez
niego inicjatywy by³y ewidentnym przejawem sprzeciwu wobec panuj¹cej doktryny oraz polityki
wschodnioniemieckich w³adz. Autor � przywo³uj¹c szereg przyk³adów � wskazuje, ¿e wiele spo-
�ród dzia³añ Güntera Särchena mia³o podteksty polityczne i przejawia³o pewne cechy postawy opo-
zycyjnej, mimo i¿ on sam nie definiowa³ ich w ten sposób. R. Urban widzi w Särchenie osobê, która
� nie bêd¹c czynnym opozycjonist¹ � zmotywowa³a wielu przysz³ych wschodnioniemieckich opo-
zycjonistów do wystêpowania przeciwko re¿imowi SED2.

Publikacja oparta jest na bogatym i ró¿norodnym zestawie materia³ów �ród³owych. Najwa¿niej-
szym z nich jest niew¹tpliwie zbiór archiwaliów G. Särchena, zawieraj¹cy teksty jego wyst¹pieñ,
listy, pamiêtniki oraz zdjêcia, zdeponowany w Zentralarchiv des Bischöflichen Ordinariates Mag-
deburg, a tak¿e prywatne archiwum Särchena, w którym znajduj¹ siê jego teksty, zebrane i opubli-
kowane w niewielkim nak³adzie. Dla pe³nego zaprezentowania sylwetki G. Särchena Urban siêgn¹³
do materia³ów znajduj¹cych siê w rêkach prywatnych: archiwum profesora Kazimierza Czapliñskiego,
ksiêdza Wolfganga Globischa oraz Christiana Schenkera z Wittichenau. Ponadto Autor wykorzysta³
równie¿ materia³y licznych archiwów niemieckich (Bischöfliches Archiv Görlitz, Ratsarchiv der Stadt
Görlitz, Sorbisches Institut w Budziszynie) oraz polskich (Archiwum Jerzego Turowicza, Pañstwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau, Pañstwowe Muzeum na Majdanku, wroc³awski oddzia³ Instytutu
Pamiêci Narodowej). Bardzo istotne znaczenie w kontek�cie dzia³alno�ci bohatera monografii po-
siadaj¹ dokumenty wschodnioniemieckiego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pañstwa (Bundesbeauftrag-
te für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR). Osobn¹ kategoriê �róde³
stanowi¹ wywiady ze �wiadkami dzia³alno�ci Särchena. Autor przeprowadzi³ wywiady z jego cór-
kami: Elizabeth Here i Claudi¹ Wyzgol oraz przyjació³mi i wspó³pracownikami: Heribertem
Wenzlem, Christ¹ Gnatzy, Theo Mechtenbergiem, Ludwigiem Mehlhornem, Ew¹ Unger, Kazimie-
rzem Czapliñskim, Wand¹ Czapliñsk¹ i ksiêdzem Wolfgangiem Globischem. Warto podkre�liæ, ¿e
R. Urban, który jest równie¿ germanist¹, dokona³ wnikliwej analizy ró¿norodnych tekstów Särchena,
m.in. jego wierszy, dziêki czemu czytelnik zyskuje pe³ny obraz twórczej dzia³alno�ci bohatera roz-
prawy.

Rozprawa Der Patron. Günter Särchens Leben und Arbeit für die deutsch-polnische Versöhnung
poprzedzona jest przedmow¹ dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza oraz uzupe³niona ponad 20 zdjêcia-

2 Podobnie rolê G. Särchena ocenia E. N e u b e r t, Geschichte der Opposition in der DDR1949�1989, Bonn 1997, s. 200. 
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mi i kopiami dokumentów, m.in. materia³ów wschodnioniemieckiej s³u¿by bezpieczeñstwa. Wypa-
da jedynie wyraziæ nadziejê, ¿e ta wa¿na ksi¹¿ka uka¿e siê równie¿ w jêzyku polskim, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie spopularyzowanie osoby oraz dzia³alno�ci Güntera Särchena po obu stronach Odry.

Dariusz Wojtaszyn

Piotr Wa n d y c z, ALEKSANDER SKRZYÑSKI � MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
II RZECZYPOSPOLITEJ, Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych, Warszawa 2006, ss. 312.

Dzia³alno�ci Aleksandra Skrzyñskiego po�wiêconych jest wiele opracowañ na temat dyploma-
cji polskiej w dobie dwudziestolecia miêdzywojennego, a szczególnie w okresie sprawowania przez
niego funkcji szefa polskiej dyplomacji w latach 1922�1923 i 1924�1926. Jego biografiê polityczn¹
opracowa³ Piotr Stefan Wandycz, wybitny znawca dziejów Polski i Europy �rodkowo-Wschodniej,
a w szczególno�ci stosunków polsko-czechos³owackich i polsko-francuskich1.

Zasadnicza czê�æ pracy obejmuje okres dzia³alno�ci Skrzyñskiego, w którym nast¹pi³o ustale-
nie granic odrodzonej Polski. Jednak szczytowy okres jego dzia³alno�ci przypada na lata 1924�1926,
gdy zaakceptowa³ postanowienia konferencji w Locarno. Dzia³alno�æ dyplomatyczna Skrzyñskiego
wzbudza³a kontrowersje zarówno w�ród wspó³czesnych polityków jak i pó�niejszych badaczy. Je-
dni okre�lali go mianem �jednego z najzdolniejszych ministrów spraw zagranicznych�, inni, gdy pa-
rafowa³ protokó³ koñcowy paktów lokarneñskich, mówili o nim �ta suczka lokarneñska�. Przez hi-
storyków Skrzyñski jest postrzegany jako drugi obok Józefa Becka wybitny polski minister spraw
zagranicznych okresu miêdzywojennego. Mimo to jego dzia³alno�æ oraz koncepcje polityki zagra-
nicznej posiadaj¹ zarówno antagonistów, jak i zwolenników. Dlatego te¿ z zainteresowaniem nale¿y
przyj¹æ jego biografiê.

G³ówne �ród³a archiwalne wykorzystane przez Autora znajduj¹ siê w Polsce, USA i we Francji.
Nie by³o potrzeby wykorzystywania czeskich zbiorów archiwalnych, przechowywanych w Archi-
vie ministerstva zahraniènich vìci w Pradze, poniewa¿ zosta³y one skrupulatnie spenetrowane przez
historyków czeskich i polskich. Z pewno�ci¹ wiele nowych szczegó³ów dostarczy³aby kwerenda
w archiwach rumuñskich, które � jak mo¿na s¹dziæ � by³yby przydatne dla nakre�lenia dzia³alno�ci
Skrzyñskiego jako pos³a polskiego w Bukareszcie.

Szczególne miejsce w bibliografii wy¿ej wymienionej ksi¹¿ki zajmuj¹ prywatne papiery Eweli-
ny Zaleskiej. Jej notatki oraz liczne pamiêtniki innych osobisto�ci �wiata polityki pozwoli³y tak¿e
na ukazanie problemów niezwi¹zanych �ci�le z jego dzia³alno�ci¹ dyplomatyczn¹. Istotnym �ród³em
informacji na temat osobowo�ci i koncepcji politycznej hrabiego s¹ publikowane w Polsce, jak i poza
jej granicami artyku³y, prace i przemówienia jego autorstwa. Wandycz wykorzysta³ wszystkie �ród³a
publikowane dotycz¹ce polityki zagranicznej Polski. Szczególnie przydatne w trakcie pisania recen-
zowanej publikacji okaza³y siê wy¿ej wymienione publikacje zwarte.

Na tre�æ ksi¹¿ki poza wstêpem, epilogiem i indeksem osób, sk³ada siê, osiem rozdzia³ów. Dwa
pierwsze traktuj¹ o �pierwiastku pozahistorycznym� Aleksandra Skrzyñskiego, za� rozdzia³ trzeci
i czwarty odnosz¹ siê do jego dzia³añ jako sternika polskiej dyplomacji w rz¹dach gen. W³adys³awa
Sikorskiego oraz W³adys³awa Grabskiego. Natomiast nastêpne rozdzia³y (pi¹ty, szósty i siódmy)
obejmuj¹ okres poprzedzaj¹cy konferencjê w Locarno oraz jej obrady. Z kolei rozdzia³ ósmy oraz
epilog przedstawiaj¹ okres, kiedy pozostawa³ on na uboczu ¿ycia politycznego, który mo¿na okre-
�liæ jako zmierzch �gwiazdy pierwszej wielko�ci na naszym firmamencie dyplomatycznym� (s. 7).

Rozdzia³ pierwszy i drugi przybli¿aj¹ nam kontekst, w którym ukszta³towa³a siê koncepcja poli-
tyki zagranicznej Skrzyñskiego. Czas, w którym przysz³o dojrzewaæ przysz³emu ministrowi spraw
zagranicznych, nieistniej¹cego wówczas na mapach pañstwa, ró¿ni³ siê nieomal pod ka¿dym wzglê-
dem od okresu, który nast¹pi³ po roku 1918.
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1 Z wa¿niejszych prac Autora nale¿y wymieniæ: P. Wa n d y cz, France and Her Eastern Allies
1919�1925: French � Czechoslovak � Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno,Mineapolis 1962; t e n ¿ e, The Twilight of French Alliance, 1926�1936: French � Czechoslovak � Po-
lish Relations from Locarno to Remilization of the Rhineland, Jersey: Princeton 1988.
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Swoj¹ pracê dyplomaty rozpocz¹³ on jako urzêdnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

w Wiedniu. Nastêpnie zosta³ mianowany sekretarzem ambasady w Watykanie, a pó�niej by³ sekre-
tarzem w poselstwie w Hadze, oraz w ambasadach w Berlinie i Pary¿u. Praca w dyplomacji austro-
-wêgierskiej sprawi³a, ¿e w przededniu i w czasie I wojny �wiatowej z natury rzeczy opowiedzia³
siê on za orientacj¹ austro-polsk¹. Jednak z powodu braku �róde³ Autor do�æ pobie¿nie potraktowa³
ten okres ¿ycia Skrzyñskiego. Nie zwróci³  uwagi, ¿e u schy³ku I wojny, kiedy mocarstwa Ententy
pogodzi³y siê z rozpadem monarchii habsburskiej, Skrzyñski pozosta³ nadal wierny wy¿ej wspomnia-
nej orientacji. Wierzy³ bowiem w zwyciêstwo pañstw centralnych i proponowa³ nawet w czerwcu
1918 r. przywódcy konserwatystów zachodniej Galicji W.L. Jaworskiemu porozumienie z Komite-
tem Narodowym Polskim. Mia³ za tym przemawiaæ rzekomo fakt, i¿ R. Dmowski nie wierzy³ w zwy-
ciêstwo Ententy2. Wydaje siê, ¿e na tak¹ postawê mia³ wp³yw kuzyn Aleksandra, W³adys³aw Skrzyñ-
ski, radca legacyjny w poselstwie austro-wêgierskim w Bernie. Pod koniec wojny wskazywa³ on
wyra�nie na konieczno�æ uniezale¿nienia siê Austro-Wêgier od Niemiec i rozwi¹zanie przez nie spra-
wy polskiej. Kwestiê tê omówi³ J. Pajewski3. W tym samym czasie W³adys³aw Skrzyñski propono-
wa³ austro-wêgierskiemu ministrowi spraw zagranicznych, Stephanowi Buriánowi von Rajecz po-
zyskanie Dmowskiego dla orientacji austro-polskiej4.

Podczas I wojny �wiatowej by³ podkomendnym gen. Tadeusza Rozwadowskiego, dziêki które-
mu mia³ okazjê poznaæ wiele wa¿nych osobisto�ci odradzaj¹cej siê Polski, w tym Sikorskiego. W maju
1919 r. podj¹³ za� pracê w dyplomacji polskiej i zosta³ mianowany pos³em w Bukareszcie, odniós³
tam powa¿ny sukces dyplomatyczny, jakim by³o zawarcie sojuszu polsko-rumuñskiego. Wandycz
potwierdza opiniê sformu³owan¹ przez Henryka Bu³haka, ¿e ten m³ody dyplomata by³ �jednym
z czo³owych autorów zawartego aliansu� (s. 55). W rozdziale tym zosta³a równie¿ omówiona jego
dzia³alno�æ na rzecz zbli¿enia z pañstwami Ma³ej Ententy, co nie mog³o przynie�æ skutków ze wzglêdu
na z³y stan stosunków polsko-czechos³owackich. Misja w Bukareszcie zakoñczy³a siê 16 XII 1922 r.,
gdy powo³ano go na stanowiska szefa polskiej dyplomacji.

Autor podkre�la zarazem, ¿e mimo zdolno�ci i do�wiadczenia Skrzyñski nie cieszy³ siê sympa-
ti¹ ze wzglêdu na maniery nabyte w domu rodzinnym i pracy w dyplomacji austro-wêgierskiej. Zo-
sta³y przytoczone opinie wspó³pracuj¹cych z nim osobisto�ci, które podkre�la³y, ¿e jego tupet
i wielkopañskie zachowanie ujawnia³y siê w sytuacjach, w których stara³ siê broniæ swoich koncep-
cji i samego siebie. Autor dowodzi przy tym, ¿e Skrzyñski by³ cz³owiekiem nie�mia³ym. Mimo to
informacje na temat jego pracy oraz stosunku do wspó³pracowników przenika³y do szerszych �ro-
dowisk politycznych, które na ogó³ nie znaj¹c go, wyra¿a³y siê o nim negatywnie.

W pracy zaznaczono, ¿e w swojej polityce kierowa³ siê zasad¹ pokojowego regulowania kon-
fliktów miêdzynarodowych. Wp³yw na tak¹ postawê mia³y do�wiadczenia wyniesione z pracy
w dyplomacji austro-wêgierskiej i I wojny �wiatowej. Autor podkre�la, ¿e Skrzyñski trafnie okre-
�la³ niekorzystne po³o¿enie geopolityczne Polski, które zmusza³o j¹ do utrzymania powojennego status
quo. Dlatego te¿ Skrzyñski, tak jak wcze�niej Konstanty Skirmunt, d¹¿y³ do poprawy stosunków
z s¹siadami Polski. Wandycz wskazuje, ¿e wed³ug Skrzyñskiego podstaw¹ porz¹dku w powojennym
�wiecie powinna byæ: ustrój demokratyczny, poszanowanie suwerenno�ci wszystkich pañstw oraz
odrzucenie dominacji mocarstw w polityce miêdzynarodowej. Demokracja � jego zdaniem � mia³a
nie dopu�ciæ do powstania d¹¿eñ imperialistycznych, które wraz z nacjonalizmem i �internacjonali-
zmem� (komunizmem � T.B.) mia³ byæ zagro¿eniem, zw³aszcza dla pokoju w Europie. Pogl¹dy te
przysporzy³y mu opinii �mistrza pacyfizmu s³owa� (s. 94).

Rozdzia³ trzeci traktuje o dzia³aniach Skrzyñskiego w trakcie pierwszego przewodnictwa pol-
skiej dyplomacji. Objêcie teki ministra w rz¹dzie Sikorskiego politycy polscy i zagraniczni przypi-
sywali na ogó³ bliskim kontaktom z premierem i Józefem Pi³sudskim, do czego niew¹tpliwie przy-
czyni³ siê fakt, ¿e Skrzyñski oraz Sikorski i pocz¹tkowo Pi³sudski stali na gruncie orientacji

2 W.L. J a w o r s ki, Diariusz 1914�1918, wybór i oprac. M. Czajka, Warszawa 1997, s. 265, za-pisek z 6 VI 1918 r.
3 J. P a j e w s k i, Wokó³ sprawy polskiej Pary¿ � Lozanna � Londyn 1914�1918, Poznañ 1970,s. 111 i 146�148.4 J a w o r s k i, op.cit., s. 269, zapiska 7 VII 1918 r.
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austro-polskiej. Wandycz wyra¿a na ten temat odmienn¹ opiniê, uwa¿a bowiem, ¿e o nominacji za-
decydowa³y kompetencje i wieloletnia praktyka.

Skrzyñski obejmuj¹c stanowisko ministra zasta³ ju¿ nakre�lony g³ówny kierunek polskiej poli-
tyki zagranicznej. Wyznacza³y go wytyczne opracowane przez Sztab Generalny, a zatwierdzone przez
Radê Ministrów. Wandycz potwierdza wcze�niejsze pogl¹dy Henryka Bu³haka, ¿e wytyczne te wp³y-
nê³y na prawie ca³¹ politykê zagraniczn¹ miêdzywojennej Polski. Autor zwraca uwagê, ¿e Skrzyñ-
ski docenia³ znaczenie Ligi Narodów, zw³aszcza w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzynarodowych.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e Polska w tym okresie odnios³a du¿y sukces, uznano bowiem jej granice z Ro-
sj¹ Sowieck¹ i Litw¹. Autor wskazuje, ¿e nowy minister mia³ w tym znaczny udzia³, ale nie by³ je-
dynym ojcem sukcesu, na który z³o¿y³ siê równie¿ wysi³ek pos³ów polskich w Londynie, Pary¿u
i Rzymie oraz zmiana stanowiska Wielkiej Brytanii.

Rozdzia³ czwarty obejmuje dzia³alno�æ Skrzyñskiego w rz¹dzie W³adys³awa Grabskiego. Ale-
ksander Skrzyñski musia³ nie tylko zaj¹æ siê udzia³em w opracowywaniu protoko³u genewskiego,
ale i naprawiæ to, co zniweczyli nieudoln¹ polityk¹ jego poprzednicy. W trakcie V sesji Zgromadze-
nia Ogólnego Ligi Narodów, Skrzyñski stara³ siê jednak jak najbardziej przyczyniæ do odpowiedniej
formy protoko³u. Popiera³ on bowiem stanowisko Francji, staraj¹c siê zarazem pozyskaæ Wielk¹ Bry-
taniê. Autor podkre�la, ¿e za jedno z kluczowych zagadnieñ dla sukcesu protoko³u genewskiego,
Skrzyñski uwa¿a³ odpowiednie i precyzyjne zdefiniowanie agresora oraz wprowadzenia wobec nie-
go sankcji. Prace zakoñczy³y siê podpisaniem przez niego, w imieniu Polski, protoko³u genewskie-
go. Autor podkre�la, ¿e Skrzyñski bra³ udzia³ w formu³owaniu protoko³u. Nie wszed³ on jednak
w ¿ycie z powodu odmowy jego ratyfikacji przez nowy konserwatywny rz¹d brytyjski Stanleya Bal-
dwina. W rozdziale tym Wandycz zwraca uwagê na rozbie¿no�æ miêdzy Skrzyñskim a Sikorskim.
Sikorski nie podziela³ nadmiernego optymizmu Skrzyñskiego na temat mo¿liwo�ci utrzymania po-
rz¹dku wersalskiego i pokojowego rozwi¹zywania konfliktów miêdzynarodowych. Znalaz³o to wy-
raz w zabiegach Sikorskiego o zacie�nienie wojskowego sojuszu polsko-francuskiego.

W kolejnych rozdzia³ach (pi¹tym, szóstym i siódmym) Autor skupi³ siê na dzia³alno�ci Skrzyñ-
skiego w okresie kszta³towania siê systemu lokarneñskiego. Uzasadnia on, ¿e Skrzyñski nie by³
w stanie ze wzglêdu na pacyfistyczne postawy �rodowisk politycznych we Francji i Wielkiej Bryta-
nii zmieniæ stanowiska tych pañstw wobec Niemiec. W zwi¹zku z tym minister podejmowa³ dzia³a-
nia na rzecz os³abienia antypolskiego charakteru ewentualnego porozumienia pañstw zachodnich
z republik¹ weimarsk¹. W tej czê�ci ksi¹¿ki zosta³a szczegó³owo okre�lona dzia³alno�æ dyploma-
tyczna Skrzyñskiego, który stara³ siê wykorzystaæ wszystkie mo¿liwo�ci. Wandycz nazywa to �gr¹
wszystkimi kartami� (s. 144). Pogorszenie po³o¿enia miêdzynarodowego Polski mia³o polepszyæ pod-
jêcie dzia³añ na rzecz porozumienia polsko-czechos³owackiego. Skrzyñski jednak niezbyt trafnie s¹-
dzi³, ¿e Czechos³owacja bêdzie dostrzega³a zagro¿enie ze strony Niemiec. Skoñczy³o siê to zatem
jedynie normalizacj¹ stosunków s¹siedzkich podczas wizyty Edvarda Bene�a w Warszawie. Wyni-
ka³o to z désintéressement w³adz w Pradze, które wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e rewizjonizm Niemiec
zagra¿a tylko Polsce, próbowa³y zawrzeæ odrêbne porozumienie z republik¹ weimarsk¹.

Autor zwróci³ uwagê, ¿e Skrzyñski próbowa³ uzyskaæ poparcie USA, pomimo ich izolacjoni-
stycznej polityki, oraz doprowadzi³ do poprawy stosunków z Rosj¹ Sowieck¹. Wandycz potwierdza
wcze�niejsze opinie polskich badaczy, zw³aszcza Wies³awa Balceraka, ¿e dzia³alno�æ Skrzyñskiego
mia³a charakter propagandowy, a sama misja skazana by³a na niepowodzenie. Jednak � jak twierdzi
Autor � minister chcia³ na�wietliæ w Stanach Zjednoczonych po³o¿enie miêdzynarodowe Polski
i uzyskaæ z ich strony nawet ograniczone poparcie. Pocz¹tkowo podczas konferencji w Locarno nie
brano pod uwagê udzia³u wschodnich s¹siadów Niemiec. Delegacje Czechos³owacji i Polski poja-
wi³y siê jednak dziêki osobistemu zaproszeniu dyrektora politycznego francuskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Philippa Berthelota, 8 lub 9 X. Natomiast omawiaj¹c konferencjê w Locar-
no, Autor wskazuje na niewielki sukces dyplomatyczny Skrzyñskiego, jakim by³ udzia³ Polski w tej
konferencji, mimo ¿e nie uczestniczy³a ona w prowadzonych tam rozmowach. Podkre�la równocze-
�nie, ¿e minister wykazywa³ nadmierny optymizm, który � jak mo¿na s¹dziæ � skierowany by³ do
polskiej opinii publicznej. Zaznacza przy tym, ¿e Skrzyñski, kiedy zorientowa³ siê, ¿e nie jest mo¿-
liwe uzyskanie gwarancji granic, d¹¿y³ do zapewnienia Polsce sta³ego miejsca w Radzie Ligi Naro-
dów. Autor stara siê odpowiedzieæ m.in. na pytanie, czy Locarno pogorszy³o, czy polepszy³o po³o-
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5 P. Wa n d y c z, Trzy próby nawi¹zania wspó³pracy polsko-czechos³owackiej (Z dziejów polityki
i dyplomacji polskiej. Studia po�wiêcone pamiêci Edwarda hr. Raczyñskiego Prezydenta Rzeczypo-spolitej na wychod�stwie, Warszawa 1994).

6 T e n ¿e, The Twilight of French Alliance, 1926�1936�, s. 60.
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¿enie miêdzynarodowe Polski. Wandycz dowodzi, ¿e Skrzyñski nie by³ w stanie uzyskaæ nic ponad
to, co oferowa³y Polsce mocarstwa europejskie. Historyk odcina siê od opinii takich badaczy jak np.
J. Krasuski, który decyzje podjête w Locarno porównuje do konferencji w Monachium oraz zarzuca
Skrzyñskiemu i Beckowi skrajn¹ naiwno�æ. Dla potwierdzenia swojej tezy Autor przedstawia opi-
niê wyra¿on¹ przez Pi³sudskiego, który z umiarem odnosi³ siê do polityki Skrzyñskiego. Marsza³ek
nie potêpi³ go ca³kowicie za podpisanie uk³adu arbitra¿owego. Wandycz potwierdza zarazem opinie
na temat Locarno zamieszczone w syntetycznej pracy Marka Kamiñskiego i Micha³a Zachariasa.
Zwraca przy tym uwagê na ujemny wp³yw decyzji Skrzyñskiego na stosunki z Sikorskim, który bardzo
negatywnie oceni³ jego politykê zagraniczn¹. Genera³ stwierdzi³ nawet, ¿e je�li ³¹czy³a go z mini-
strem przyja�ñ, to wst¹pienie przez Skrzyñskiego na drogê polityki lokarneñskiej �rozdzieli³a ich
[Sikorskiego i Skrzyñskiego � T.B.] stanowczo� (s. 211).

Rozdzia³ ostatni obejmuje okres sprawowania przez Skrzyñskiego funkcji premiera i ministra
spraw zagranicznych. Historyk polski podkre�la, ¿e pomimo os³abienia po³o¿enia miêdzynarodowego
Polski, premier nadal wierzy³ w utrzymanie ³adu wersalskiego. W rozdziale tym Wandycz potwier-
dza opiniê, ¿e Skrzyñski jako premier stara³ siê w tym czasie wznie�æ ponad podzia³y partyjne mimo
to, ¿e jego pogl¹dy by³y bliskie konserwatystom i pi³sudczykom. Autor skupia siê jednak g³ównie
na jego polityce zagranicznej, a zw³aszcza na kolejnej próbie nawi¹zania wspó³pracy z Czechos³o-
wacj¹, co znalaz³o wyraz w jego wizycie w Pradze na pocz¹tku kwietnia 1926 roku. Wandycz stara
siê wyja�niæ, co sk³oni³o premiera do ponownej wspó³pracy z w³adzami w Pradze. Jako przyczynê
podaje on m.in. zbli¿enie niemiecko-sowieckie, zakoñczone podpisaniem uk³adu o neutralno�ci. Za-
znaczyæ trzeba, ¿e Autor powtarza swoje opinie opublikowane we wcze�niejszych pracach, o bez-
celowo�ci starañ Skrzyñskiego poniewa¿, Edvard Bene� i Tomá� G. Masaryk obawiali siê, ¿e po-
przez sojusz i wspó³pracê z Polsk¹ Czechos³owacja mo¿e zostaæ wci¹gniêta w konflikt z Niemcami
lub ZSRS5. Szkoda, ¿e Autor nie wspomnia³ opinii, któr¹ przedstawi³ Masaryk w 1927 r. podczas
rozmowy, m.in. na temat Polski, z Gustavem Stresmannem, kiedy o�wiadczy³ wprost, ¿e: �on nie
bêdzie rozwa¿a³, czy wyci¹gaæ kasztany z ognia dla czyjego� dobra, je�li dosz³oby do konfliktu miê-
dzy Polsk¹ a Niemcami�6.

Pracê zamyka epilog, w którym Autor omawia okres od majowej dymisji rz¹du Skrzyñskiego
do jego tragicznej �mierci. Po dymisji i przewrocie majowym Skrzyñski pozostawa³ na uboczu ¿y-
cia politycznego z piêtnem oskar¿enia o sprzyjanie zamachowi. Wandycz oczyszczaj¹c ministra
pisze wprost, ¿e pogl¹dy takie �nie wytrzymuj¹ krytyki� (s. 259). Opinie wspó³czesnych Skrzyñ-
skiemu s¹ o tyle niezrozumia³e, ¿e pomimo z³o¿enia mu przez Kazimierza Bartla propozycji objêcia
w jego rz¹dzie teki ministra spraw zagranicznych, hrabia odmówi³, swoj¹ decyzjê uzasadniaj¹c tym,
¿e: �nie chce wspó³pracowaæ z cz³owiekiem maj¹cym krew bratni¹ na rêkach� (s. 257). Cz³owie-
kiem tym by³ oczywi�cie Pi³sudski, który urazi³ personalnie Skrzyñskiego okre�laj¹c go mianem
�suczki lokarneñskiej� (s. 257). Szkoda, ¿e Autor nie wyja�ni³ bli¿ej negatywnego stosunku Mar-
sza³ka do Skrzyñskiego. Wydaje siê, ¿e wp³yw na to mia³ fakt, ¿e nie przywi¹zywa³ on wiêkszej
wagi do Ligi Narodów w przeciwieñstwie do Skrzyñskiego. W pracy zaznaczono, ¿e sam Skrzyñski
nie kwapi³ siê do objêcia ministerstwa ze wzglêdu na negatywny stosunek do zamachu majowego
oraz mo¿liwo�æ ubezw³asnowolnienia przez Pi³sudskiego. Ostatnie lata jego ¿ycia wype³ni³y komen-
tarze i liczne wywiady.

Podsumowuj¹c, ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê badaczy stosunków miêdzynarodowych w Europie
dwudziestolecia miêdzywojennego. Skrupulatnie wykorzystana wielojêzyczna literatura oraz �ród³a
polskie i zagraniczne sprawiaj¹, ¿e praca na pewno zainteresuje czytelników polskich i zagranicz-
nych. Rozprawa potwierdza szereg opinii na temat polityki zagranicznej Polski oraz wnosi nowe
szczegó³y na ten temat dziêki dotarciu Wandycza do nieznanych polskim historykom �róde³ archi-
walnych. Na koniec wypada dodaæ, ¿e w pracy b³êdnie podawana jest pisownia czeskich organów
prasowych.

Tomasz Buszman


