
764

Wobec definitywnego wyja�nienia sprawy przez instytucjê najbardziej autorytatywn¹ usun¹³em
z rêkopisu referatu fragment dotycz¹cy rzekomej ekspozycji w Muzeum w Nysie popiersia Nefertiti.
I w takiej postaci tekst zosta³ opublikowany4, a informacja b³êdna, nigdy publicznie niesprostowana,
pokutuje nadal w literaturze przedmiotu. A mo¿e w muzeum nyskim zosta³a wystawiona kopia s³yn-
nej rze�by z Muzeum Egiptu w Berlinie i wiadomo�æ o d³ugich staraniach (�nach langen Bemühungen�)
dotyczy wykonania kopii? Poniewa¿ akta dawnego Muzeum Sztuki i Staro¿ytno�ci w Nysie z okresu
do 1945 r. siê nie zachowa³y, mo¿na na ten temat snuæ jedynie przypuszczenia.

Wymieniona na wstêpie publikacja G. Po³utrenko sprawia wra¿enie opracowania tematu od pod-
staw, prawie wy³¹cznie na podstawie �róde³ drukowanych. Tymczasem wiele zagadnieñ zosta³o ju¿
wcze�niej opracowanych, a przynajmniej poruszonych w pracach innych autorów, przede wszystkim
we wspomnianym artykule F.-Ch. Jarczyka. Praca ta w przypisach publikacji G. Po³utrenko jest w³a-
�ciwie nieobecna, bo sprostowanie jednego b³êdu pope³nionego przez Jarczyka trudno uznaæ za cyto-
wanie. W ostatnim dziesiêcioleciu pojawi³o siê jeszcze wiele innych opracowañ w jêzyku polskim
i niemieckim5, autorce nieznanych. Z tego powodu liczne fragmenty pracy G. Po³utrenko stanowi¹
przys³owiowe wywa¿anie otwartych drzwi.

4 K. Pawl ik, Muzeum Sztuki i Staro¿ytno�ci w Nysie w latach 1897�1945 (Muzealnictwo, R. 40,
1998, s. 66�71); idem (Joseph von Eichendorff Konversatorium, 1998, nr 21, s. 32�53 [tekst w jêz.
niem. i pol., tyt. niem.: Kunst- und Altertumsmuseum in Neisse 1897�1945]).

5 Idem, Muzea na �l¹sku Opolskim w latach 1897�1945 (�l¹sk Opolski, R. 10, 2000, nr 3,
s. 38�41); idem (Zdarzenia Muzealne 2001, nr 24, s. 18�21); idem, Wojna i powodzie. Katastrofy
w dziejach Muzeum w Nysie (Ochrona Zabytków 2003, nr 1/2, s. 103�115); idem, Die Katastrophe
des II. Weltkrieges und die beiden Hochwasserkatastrophen von 1938 und 1997 in der Geschichte
des Neisser Museums (Proceedings of the International Congress Catastrophes and Catastrophe Ma-
nagement in Museums = Zbornik sa meðunarodnogo kongresa Katastrofe i za�tita od katastrofa
u muzejima, Sarajevo, 17�21 April 2001, ed. by S. Mader, Sarajevo� Innsbruck 2004, s. 148�163);
idem, Zarys historii muzeów w Nysie od koñca XIX wieku do 1945 roku, Muzealnictwo, t. 47, 2006,
s. 17�26; idem, Biblioteki w Nysie w latach 1810�1939 (Roczniki Biblioteczne, R. 35, 1991, z. 1/2,
s. 195�228); idem, Werneriana w zbiorach Muzeum w Nysie (Confinium, t. 2, 2007, s. 56�94).

W zwi¹zku z odpowiedzi¹ Marka Buraka na recenzjê Rainera Sachsa ksi¹¿ki Marka Buraka
i Haliny Okólskiej FRIEDHÖFE DES ALTEN BRESLAUS, Muzeum Architektury we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2007.

Okazja prowadzenia polemiki w jednym miejscu, dana przez redaktorów �Sobótki�, jest wielk¹
szans¹ dla autorów i recenzentów, poniewa¿ w dogodny sposób umo¿liwia poznanie argumentacji
dyskutantów i czasem uwydatnia ró¿nice stanowisk. A tych w przypadku zrecenzowanej ksi¹¿ki jest
kilka. Przechodz¹c wiêc do pierwszego punktu, nale¿y stwierdziæ, i¿ ilustracji z b³êdnymi atrybucja-
mi, zaliczaj¹c do nich bezsporne nazwiska, np. grafików wykonuj¹cych dan¹ rycinê, doliczy³em siê
87. Je�li odwo³aæ siê do wypowiedzi Marka Buraka, ¿e liczba b³êdów nie przekracza 4%, to powinno
ich w tym segmencie ksi¹¿ki byæ co najwy¿ej 3 � tego stwierdzenia sam Autor chyba nie zamierza
podtrzymywaæ. Ostatecznie jest to jednak, z naukowego punktu widzenia, sprawa drugorzêdna. Ewen-
tualnych zainteresowanych zachêcam do osobistego zweryfikowania przeliczenia.

Podobnie jak M. Burak, uwa¿am, ¿e wiêkszo�æ spo�ród zakwestionowanych rzemie�lników to
twórcy o co najwy¿ej przeciêtnym poziomie umiejêtno�ci. W odró¿nieniu od niego nie widzê w tym
jednak mo¿liwo�ci usprawiedliwienia mniejszej dba³o�ci o poprawne odczyty i identyfikacje ni¿
w wypadku pierwszorzêdnych artystów. Wrêcz przeciwnie, powinni�my byæ �wiadomi, ¿e przewa-
¿aj¹ca czê�æ tkanki cywilizacyjnej Wroc³awia zosta³a stworzona w³a�nie przez tych przeciêtniaków,
a nie przez wielkich artystów. St¹d przy intensyfikacji badañ nad ró¿nymi aspektami jej historii w³a-
�nie oni bêd¹ pojawiaæ siê najczê�ciej. Wobec faktu, i tu znów jestem zgodny z M. Burakiem, i¿ wie-
my o nich bardzo niewiele lub zgo³a nic, recenzowana ksi¹¿ka si³¹ rzeczy bêdzie przede wszystkim
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z powodu jej bezspornych zalet pierwszym �ród³em informacji na ich temat, niestety czêsto zafa³szo-
wanym. W wypadku pomy³ek wobec autorów dobrze ju¿ znanych szkody s¹ nieporównywalnie mniej-
sze.

Równie¿ w przypadku komentarza do interpretacji zapisu o Carlu Loewerze i Carlu Langerze nie
sposób nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem Adwersarza, ¿e pewne s³owa mog¹ byæ bardzo ró¿nie inter-
pretowane. K³opot w tym, ¿e istniej¹ interpretacje prawdziwe i nieprawdziwe. W tym przypadku na-
le¿y podkre�laæ, i¿ skrót gen. w jêzyku niemieckim jest �ci�le zarezerwowany dla s³owa �genannt�,
czyli po polsku �zwany�, tak jak �m� w metrologii miêdzynarodowej w odpowiednim kontek�cie ozna-
cza �metr�. Inne zastosowania s¹, choæ ma³o prawdopodobne, mo¿liwe, ich istnienia trzeba jednak
najpierw dowie�æ, czego M. Burak nie zrobi³. Interpretacja spornego �gen.� jako �genehmigt� wyda-
je siê niedopuszczalna jeszcze z innego powodu. W swojej propozycji Autor w sposób oczywisty
zmieni³ zakres znaczeniowy s³owa �genehmigen�, które w kontek�cie urzêdowym, a w przypadku
omawianego projektu mamy do czynienia z tego typu dokumentem, oznacza wy³¹cznie �zezwalaæ�,
a nie aprobowaæ, a fakt, ¿e Carl Langer jako rzekomy wykonawca w tej roli nie mia³ ¿adnych mocy
urzêdowych, by na cokolwiek zezwalaæ, jest chyba bezsporny. Równie¿ tre�æ przytoczonej pieczêci
firmowej przeczy argumentacji M. Buraka. Konstrukcja �nazwisko � Inh.(aber) � nazwisko� wystê-
puje w niemieckim jêzyku gospodarczym niezliczon¹ ilo�æ razy. Zawsze i bez wyj¹tku oznacza, i¿
pewna firma zosta³a za³o¿ona przez osobê, która obecnie ju¿ nie jest jej w³a�cicielem, ale obecny w³a-
�ciciel (ujawniaj¹cy siê pod drugim nazwiskiem) prowadzi j¹ ze wzglêdu na uzyskan¹ pod nazwi-
skiem pierwszego w³a�ciciela renomê pod star¹, pierwotn¹ nazw¹. Dalsze uwagi s¹ wiêc zbyteczne.

Rozstrzygniêcie zagadnienia, i¿ J.R. Mende móg³ sam projektowaæ budynki i potem zatwierdzaæ
je samemu sobie do wykonania, jak sugeruje M. Burak, pozostawiam do os¹du czytelnikom i dal-
szym badaniom.

Odno�nie do �róde³ na temat historii cmentarzy wroc³awskich M. Burak argumentuje w taki spo-
sób, i¿ warto tê wypowied� zacytowaæ in extenso: �W ksi¹¿ce Friedhöfe des Alten Breslaus wyko-
rzystano informacje wynikaj¹ce z analizy znacznej liczby �róde³ archiwalnych. W�ród nich by³y rów-
nie¿ ksiêgi zmar³ych oraz ksiêgi cmentarne. Obie te kategorie zachowa³y siê jednak w stanie
szcz¹tkowym, pozbawione ci¹g³o�ci chronologicznej. Omawiane �ród³a (te, do których uda³o nam siê
dotrzeæ) nie wnios³y nic do za³o¿onego, wyja�nionego we wstêpie ksi¹¿ki, schematu pracy i nie zo-
sta³y wobec tego w niej wykorzystane�.

Abstrahuj¹c od tego, i¿ w pierwszych dwóch zdaniach tej wypowiedzi dowiemy siê, i¿ informa-
cje z ksi¹g zmar³ych zosta³y wykorzystane, a w czwartym zdaniu, ¿e jednak nie, dziwiæ mo¿e wypo-
wied� o ich �szcz¹tkowym� stanie zachowania i ich ma³ej przydatno�ci dla poruszonego tematu. Ogra-
niczam siê w tym miejscu do wyliczenia sumarycznych liczb ksi¹g zmar³ych, do których mo¿e dotrzeæ
ka¿dy, kto zdecyduje siê na odwiedziny czy to w Archiwum Archidiecezjalnym, czy w Archiwum
Pañstwowym w stolicy Dolnego �l¹ska. Archiwum Archidiecezjalne1: parafie kat. pw.: Bo¿ego Cia-
³a: (1, 1702�65), w Le�nicy: (4, 1715�66, 1792�1876), katedra �w. Jana Chrzciciela: (14, 1587�1830,
1874�98, 1918�23, 1925�53), �w. Krzy¿a (10, 1830�74, 1898�1940), kuratia w szpitalu Wszyst-
kich �wiêtych (3, 1859�69, 1874�1945), NMP na Piasku (7, 1708�1855, 1912�48), �w. Wojciecha
(9, 1700�1945), �w. Bonifacego (3, 1901�47), �w. Doroty (4, 1823�1916), �w. El¿biety (1, 1901�20),
�w. Macieja (9, 1622�1718, 1765�1844, 1888�1948), �w. Maurycego (17, 1676�1750, 1766�1940),
�w. Micha³a (15, 1653�1877, 1919�20, 1939�48), �w. Miko³aja (13, 1810�1946), �w. Rocha (1,
1935�44), �w. Wincentego (10, 1700�87, 1802�1945), Archiwum Pañstwowe: parafie ewangelickie:
�w. Barbary (13, 1852�58, 1874, 1882�1903, 1938�46), �w. Bernarda (1, 1812/13, 1817, 1834�1901),
�w. Krzysztofa (5, 1827�1912), 11 000 Dziewic (43, 1849�1947), �w. El¿biety (36, 1765�1901,
1936�45), Zbawiciela (43, 1900�08, 1910�46), Dworska (5, 1791�1824, 1834�74, 1944/45), �w. Marii
Magdaleny (56, 1804�06, 1811�16, 1819/20, 1823�32, 1835�1948), Salwatora (9, 1718�63,
1815�77), wiêzienia (3, 1864, 1866, 1868), Pamiêci Gustava Adolfa (1, 1946/47), Luthra (2, 1944�47)
i �w. Paw³a (1, 1931�43). Pod wzglêdem merytorycznym niejeden raz informacje zawarte w poda-

1 Wszystkie dane wed³ug Pfarrbücherverzeichnis für das Erzbistum Breslau, bearb. von J. Pa-
ter, Regensburg 1998, s. 40 i n.
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nym zasobie w istotny sposób rozszerzaj¹ wiedzê o chronologii rozwoju cmentarzy (informacje typu
�pierwszy pochówek na nowej czê�ci cmentarza�), o czê�ciowych przerwach w u¿ytkowaniu nie-
których z nich z powodu wysokich stanów wód Odry, o tragicznej sytuacji cmentarzy na Ostrowie
Tumskim w pierwszych dziesiêcioleciach panowania pruskiego, ich infrastrukturze i socjotopografii,
by wymieniæ tylko niektóre z zagadnieñ historii cmentarzy, dla których s¹ wrêcz �ród³em podstawo-
wym.

Tak¿e w przypadku dyskusji o etymologii potocznego okre�lenia ko�cio³a Salwatora trudno siê
zgodziæ ze sposobem argumentacji M. Buraka. Z jego odpowiedzi czytelnik mo¿e siê dowiedzieæ, i¿
�W tym fragmencie recenzji R. Sachs pos¹dza nas jednak o »lansowanie« na ³amach ksi¹¿ki okre�le-
nia »ko�ció³ zielny, zielarzy«� (s. 82). Abstrahuj¹c od faktu, i¿ ewidentn¹ nieprawd¹, ³atw¹ do spraw-
dzenia przez ponowne odczytanie mojej wypowiedzi, jest stwierdzenie, ¿e protestowa³em przeciwko
okre�leniu �ko�ció³ zielarzy�, warto w tym miejscu zacytowaæ uwagi obojga Autorów na temat ety-
mologii spornej nazwy, pozwalaj¹ce na rozstrzygniêcie kwestii, czy rzeczywi�cie zostali �pos¹dze-
ni�, czy zarzut nie by³ jednak uzasadniony: �Im Jahre 1541 hat der Stadtrat zu diesem Zweck auf
dem Gebiet des heutigen Salvatorplatzes (Czysty Pl.) ein Grundstück gekauft. Es war eine mit Kräutern
bewachsene Wiese und die Bevölkerung nannte dieses Gotteshaus �Kräuter Kirche�� (s. 167 recenzo-
wanej ksi¹¿ki). Moim zdaniem fragment ten nale¿y t³umaczyæ: �W tym celu w roku 1541 rada miej-
ska kupi³a na dzisiejszym placu Salwatora (pl. Czysty) nieruchomo�æ. By³a to zaro�niêta zio³ami ³¹ka,
a ludno�æ nazywa³a ten dom Bo¿y »ko�cio³em zielnym«�. Wypowied� ta nie pozostawia w¹tpliwo�ci
co do rozumienia przez Autorów genezy nazwy, trudno zatem wyja�niæ, dlaczego czuj¹ siê �pos¹dze-
ni�, jednocze�nie ani s³owem nie ustosunkowuj¹c siê do merytorycznej strony zagadnienia. Trudno
zaakceptowaæ obja�nienie Autorów, ¿e �W polskim t³umaczeniu nazwy �Kräuterkirche� za najodpo-
wiedniejsze uznali�my u¿ycie okre�lenia �ko�ció³ zielny�. Jest ono bardziej osadzone w polskiej kul-
turze (np. Matka Boska Zielna) ni¿ proponowana przez R. Sachsa nazwa �ko�ció³ badylarzy�� (s. 82),
poniewa¿ o powstaniu nazwy zdecydowa³y w sposób nieulegaj¹cy w¹tpliwo�ci ówczesne (niemiec-
kie) tradycje we Wroc³awiu, które siê w tym przypadku diametralnie ró¿ni¹ od przywo³anej polskiej
tradycji Matki Boskiej Zielnej. To �wiêto w niemieckiej kulturze ludowej nie istnieje, poniewa¿ jego
miejsce zajmuje ko�cielne Erntedankfest (�wiêto Dziêkczynienia za Zbiory), które zwyczajowo ob-
chodzi siê uroczy�cie w ko�cio³ach w ostatni¹ niedzielê sierpnia. Szkoda, ¿e M. Burak w swojej od-
powiedzi nie przytoczy³, a tylko ogólnie wzmiankowa³ �literaturê niemieck¹ i polsk¹�, albowiem wów-
czas mo¿na by³oby siê bez trudu przekonaæ o jej wy³¹cznie popularno-beletrystycznym, a nie
naukowym charakterze.

Ka¿dy uwa¿ny czytelnik dotychczasowej polemiki bez trudu zauwa¿y, i¿ wywody obu stron nie
s¹ kompatybilne. Albowiem w swojej strategii obronnej M. Burak pos³uguje siê argumentami spoza
pola mojej pierwszej wypowiedzi, zw³aszcza usi³uje wywo³aæ wra¿enie, ¿e polska wersja ksi¹¿ki jest
pozbawiona b³êdów, które wystêpuj¹ w wersji niemieckiej. Takie stanowisko wyra�nie czytelne jest
w ripo�cie Autora, i¿ ksi¹¿ka �nie jest te¿ rozpraw¹ o architekturze cmentarnej, co wydaje siê sugero-
waæ recenzja pióra R. Sachsa. Napisali�my bowiem ksi¹¿kê, której � jak wyja�niamy we wstêpie �
»zadaniem jest opisanie dziejów wroc³awskich nekropolii, ich powstawania i funkcjonowania do 1945
roku«. A zatem jest to pozycja, w której g³ówny akcent po³o¿ony jest na lokalizacjê i chronologiê.
Elementy ma³ej i du¿ej architektury s¹ wprowadzone do opisu ze wzglêdu na ich sukcesywne poja-
wianie siê na terenach cmentarnych. Budowle te, bêd¹c niejako »wyposa¿eniem«, stanowi³y o indy-
widualnym charakterze cmentarza i ten fakt, z punktu widzenia chronologii zdarzeñ, by³ dla nas naj-
istotniejszy. W tre�ci ogólnej przewa¿a zatem raczej datacja ni¿ kwestie przypisywania autorstwa
wznoszonych obiektów cmentarnych.

Z powy¿ej zasygnalizowanych powodów autorzy nie mieli zamiaru pope³niaæ »grzechu zaniecha-
nia« w kwestii przypisywania autorstwa cmentarnym budowlom. Tych odniesieñ po prostu mia³o nie
byæ. Wra¿enie »zaniechania« mo¿na jednak niestety odnie�æ przy lekturze niemieckiej wersji ksi¹¿ki,
której tre�æ zosta³a tu¿ przed oddaniem do druku wzbogacona o atrybucyjne rozwiniêcie niektórych
podpisów pod ilustracjami prezentuj¹cymi projekty architektoniczne� (s. 81).

Nie wchodz¹c w dyskusjê, czy moja pierwsza wypowied� sugeruje, i¿ zak³ada³em, ¿e Autorzy
pisali �rozprawê o architekturze cmentarnej� � chcia³oby siê nietaktownie powiedzieæ, i¿ widaæ go-
³ym okiem, ¿e ni¹ nie jest � nale¿y jednak podkre�liæ, i¿ z punktu widzenia czytelnika i dalszego obiegu
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informacji jest obojêtne, czy �autorzy [�] mieli zamiar pope³niaæ »grzech zaniechania« w kwestii
przypisywania autorstwa cmentarnym budowlom�, czy te¿ nie. Niepodwa¿alnym faktem pozostaje,
i¿ raz podawali nazwiska autorów pewnych dzie³, innym razem nie, raz na podstawie udokumento-
wanej atrybucji, innym razem na podstawie wy³¹cznie w³asnych przekonañ. Takie postêpowanie
w innych dziedzinach historii sztuki spowodowa³o, ¿e na przyk³ad prawie nie ma we Wroc³awiu wa¿-
niejszego anonimowego dzie³a rze�by barokowej, które nie by³oby bez g³êbszego uzasadnienia przy-
pisane prawie wszystkim wa¿niejszym znanym twórcom miejscowym tego okresu.

Chcia³bym odnie�æ siê do jeszcze jednego punktu wypowiedzi M. Buraka. Nie dla �ironicznego
podkre�lenia donios³o�ci pope³nionego b³êdu� powo³ywa³em siê na bohatera opowie�ci Karola Maya
(co M. Burak okre�li³ jako �du¿y nietakt�, s. 82), lecz wykorzysta³em to porównanie jako opis pew-
nej rzeczywisto�ci. �wiadomo�æ, i¿ od ponad 30 lat mam ograniczony kontakt z jêzykiem niemiec-
kim, co mo¿e mi groziæ wytworzeniem w³asnego, indywidualnego jêzyka �niemieckiego�, odbiegaj¹-
cego od standardów obowi¹zuj¹cych na jego obszarze rdzennym, które to zjawisko zosta³o wielokrotnie
w literaturze fachowej opisane, spowodowa³a, i¿ zapyta³em ok. 20 osób, z czym kojarzy im siê owa
nieszczêsna Karawanenbestattung. Wynik by³ nastêpuj¹cy: wszystkim z pustyni¹ i Arabami, trzem
(z mojego pokolenia) z utworami Karola Maya, jedna osoba jeszcze sugerowa³a, ¿e jest to mo¿e prze-
sadnie poetycka parafraza ze z³omowania ulubionego pojazdu kempingowego (karawanu). Skoro je-
ste�my jednak przy nietaktach, to wydaje mi siê, ¿e nazwanie twórcy, którego dzie³a osi¹ga³y milio-
nowe nak³ady, by³y t³umaczone na kilkadziesi¹t jêzyków i jeszcze dzi� nale¿¹ do klasyki �wiatowej,
autorem �podrzêdnej literatury� bardziej spe³nia kryteria powszechnie kojarzone z okre�leniem �du-
¿ego nietaktu� ni¿ moje porównanie.

Koñcz¹c swoj¹ i tak za d³ug¹ wypowied�, pragnê podkre�liæ, i¿ niektóre sposoby argumentacji
M. Buraka w jego odpowiedzi wskazuj¹, gdzie kryj¹ siê ró¿nice w naszym podej�ciu do uprawiania
historii. W odró¿nieniu od wielu Kolegów mniemam, ¿e ze wzglêdu na swój zasiêg spo³eczny popu-
larna literatura historyczna (a wspomniana ksi¹¿ka posiada niektóre cechy tej kategorii) ma nad wy-
raz wa¿ne znaczenie. St¹d nie zawsze mogê siê zgodziæ, ¿e pewne b³êdy s¹ uchybieniami �niewa¿ny-
mi�. Zgadzaj¹c siê ze s³uszn¹ sk¹din¹d taktyk¹ popularyzacji bezsprzecznie czêsto wybitnych osi¹gniêæ
wroc³awskiego �rodowiska naukowego poprzez przek³ady najwa¿niejszych dzie³ na g³ówne jêzyki
obce, trudno mi zrozumieæ, dlaczego niweczy siê pozytywne wra¿enie tych wysi³ków przez komplet-
nie niekompetentne przek³ady (tak¿e druga recenzja niemieckiej wersji omówionego tu dzie³a uzna³a
jej formê jêzykow¹ za nie do przyjêcia). Trudno jednak siê dziwiæ odbiorcy niemieckojêzycznemu,
kiedy ka¿e mu siê domy�laæ, ¿e pod wyra¿eniem ��wiêto weso³ego trupka� kryje siê �wiêto Bo¿ego
Cia³a, a okre�lenie �o³tarz banicji Ducha �wiêtego� ma oznaczaæ o³tarz Zes³ania Ducha �wiêtego, by
ograniczyæ siê tylko do dwóch kompromituj¹cych potkniêæ polsko-niemieckich translatorów z innych
ju¿ publikacji, mog¹cych nawet uraziæ uczucia religijne. Jak dalece z kolei wroc³awska publicystyka
historyczna posunê³a siê w stronê �bajkopisarstwa na tle historycznym�, mo¿na siê przekonaæ, czyta-
j¹c na przyk³ad, jak dr Beata Maciejewska w drugim ju¿ wydaniu wielkonak³adowej ksi¹¿ki przeko-
nuje, i¿ Wroc³aw podczas wojny trzydziestoletniej zosta³ potwornie zniszczony (prawda jest taka, i¿
nie zosta³ zdobyty, ba, nawet nie by³ oblegany), a chronologia dziejów �l¹ska obejmuje okres polski,
czeski, habsburski, pruski i niemiecki, czemu wtóruj¹ ju¿ bardzo czêsto w swoich przemówieniach
politycy i ideolodzy, a nikogo nie razi, i¿ takie ujêcie swobodnie miesza kryterium etniczno-kulturo-
we (okresy polski, czeski, niemiecki) z politycznym (okres pruski) lub dynastycznym (okres habsbur-
ski). Dok³adna wyliczanka, jakie wnioski z takiego galimatiasu powinien wyci¹gn¹æ niezbyt obezna-
ny z dziejami �l¹ska, ale dociekliwy czytelnik, prowadzi³aby za daleko, ale te dwa przyk³ady chyba
dobrze ilustruj¹, na jakich rozdro¿ach stoi popularna wiedza o przesz³o�ci krainy nad �rodkow¹ Odr¹
z powodu �nieistotnych� pomy³ek jej propagatorów.
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