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Ksi¹¿ka czeskiego historyka Radka Fukali stanowi krótki zarys dziejów politycznych �l¹ska. Da-
tami granicznymi s¹ zgon cesarza Zygmunta Luksemburskiego i �mieræ cesarza Karola VI, a w szer-
szej perspektywie koniec epoki husyckiej i kres przynale¿no�ci wiêkszo�ci terytorium �l¹ska do Czech.
Praca sk³ada siê z krótkiego wprowadzenia, piêciu rozdzia³ów, wykazu drukowanych �róde³, biblio-
grafii i listy skrótów. W rozdziale pierwszym, który stanowi wstêp do zasadniczej czê�ci pracy, Au-
tor omówi³ w podrozdzia³ach pochodzenie nazwy �l¹ska, pierwsze wzmianki pisemne, historiê Ko-
�cio³a katolickiego na tym terenie, zaludnienie, heraldykê i pozycjê ksi¹¿¹t. Zabrak³o charakterystyki
geograficznej i przede wszystkim mapy. Nie spe³nia tej funkcji niewielka i nieczytelna reprodukcja
mapy Helwiga z 1561 r. W nastêpnych trzech rozdzia³ach Autor przedstawi³ dzieje �l¹ska kolejno
w okresie pó�nego �redniowiecza, reformacji i kontrreformacji oraz po bitwie pod Bia³¹ Gór¹. Uda³o
mu siê zaprezentowaæ najwa¿niejsze fakty i procesy tworz¹ce historiê tego regionu. Tym, co budzi
zastrze¿enia, jest kwestia nazw miejscowych. Autor zdaje sobie sprawê z trudno�ci w tej dziedzinie
(s. 6, przyp. 3) i deklaruje, ¿e w wielu miejscach stara³ siê unikaæ ich podawania, gdy¿ ró¿ni¹ siê one
w jêzyku niemieckim, czeskim i polskim. W recenzowanej pracy dominuj¹ nazwy wspó³czesne z od-
powiednikiem w jêzyku niemieckim podanym w nawiasie, ale niezbyt konsekwentnie. Przyk³adowo
Ziêbice wystêpuj¹ zazwyczaj jako Münsterberg, ale mo¿na te¿ odnale�æ zapis Ziêbice (Münsterberg).
Lepszym rozwi¹zaniem tego problemu by³aby konkordancja nazw miejscowych czeskich, niemiec-
kich i polskich na koñcu ksi¹¿ki. W tej partii pracy brakuje choæ jednej mapy z zaznaczeniem teryto-
riów poszczególnych ksiêstw �l¹skich. Jako ilustracje wykorzystano g³ównie ryciny z dawnych epok.
Zaledwie trzy to wspó³czesne fotografie. Przyda³yby siê zdjêcia ksi¹¿êcych rezydencji, ko�cio³ów
pokoju i ³aski. Z drobnych b³êdów merytorycznych mo¿na sprostowaæ, ¿e szpital w Z¹bkowicach �l¹-
skich prowadzili bo¿ogrobcy, a nie krzy¿owcy z czerwon¹ gwiazd¹ (s. 15), ksi¹¿ê Jan II ¯agañski nie
by³ bezdzietny (s. 31), a król Polski Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego schroni³ siê w G³o-
gówku, a nie G³ogowie (s. 73). Ostatni rozdzia³ recenzowanej pracy, zatytu³owany Silesiographia,
omawia literaturê dotycz¹c¹ historii �l¹ska. Autor skupi³ siê na syntezach dziejów tej krainy, mniej
miejsca po�wiêcaj¹c innym pracom. Sporo miejsca zajmuje dorobek historiografii czeskiej. Ostatni
rozdzia³ dope³niaj¹ wykaz �róde³ drukowanych i bibliografia. Ta druga wed³ug deklaracji Autora
(s. 102) zawiera g³ównie monografie. W czê�ci po�wiêconej historii miast nie ma ani jednej pozycji
z serii Monografie regionalne Dolnego �l¹ska, znajdziemy tam natomiast felietony historyczne Opo-
wie�ci o dawnej Legnicy Janusza Chutkowskiego. W czê�ci po�wiêconej historii religii zabrak³o syn-
tezy dziejów �l¹skiego Ko�cio³a katolickiego Józefa Mandziuka czy prac o �l¹skich kapitu³ach z wy-
j¹tkiem monografii Kazimierza Doli. W bibliografii nie ma dzia³u o historii sztuki �l¹skiej. Kilka prac
z tej dziedziny zosta³o co prawda wymienionych, ale brakuje choæby ksi¹¿ek Konstantego Kalinow-
skiego. Mimo zg³oszonych uwag krytycznych ksi¹¿ka Radka Fukali stanowi udan¹ próbê przedsta-
wienia dziejów �l¹ska skierowan¹ do anglojêzycznego czytelnika.
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Recenzowana pozycja stanowi t³umaczenie monografii �lê¿y i jej okolic z 1855 r. Jej autor,
Moritz Sadebeck (1809�1885), urodzi³ siê w Dzier¿oniowie jako syn miejscowego kupca. Po ukoñ-
czeniu studiów na Uniwersytecie Wroc³awskim podj¹³ pracê w gimnazjum �w. Marii Magdaleny we
Wroc³awiu. Oprócz dzia³alno�ci pedagogicznej prowadzi³ badania naukowe. Zaowocowa³y one pu-
blikacjami, w�ród nich prac¹ o �lê¿y, która stanowi pierwsz¹ naukow¹ monografiê tej góry. Dzia³al-
no�æ naukowa Sadebecka by³a wysoko oceniana przez w³adze i �rodowisko naukowe. W 1866 r. zo-
sta³ on przeniesiony do pracy w Instytucie Geodezyjnym w Berlinie. Nie wróci³ ju¿ do Wroc³awia.
Jego berliñska dzia³alno�æ przynios³a mu oprócz uznania tak¿e odznaczenia pañstwowe.


