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Dariusz Dolahski, Tadeusz Kuntze-malarz rodem z Zielonej Gdry
(1 733-1793). Zielona Gdra 1993, ss.162.
Dla Janusza Koniusza w roku 1960 byl to "Taddeo Polacco z Zielonej Gdry".
Dla Dariusza Dolanskiego w 1993 r. to jest "Tadeusz Kuntze - malarz rodem z
Zielonej Gdry".
Bogdan Suchodolski w swym monumentalnym opracowaniu "Dzieje
Kultury Polskiej" wydanym w 1986r. w indeksie nazwisk (s.376) naszego
bohatera nazywa - "Konicz (Kuntze) Tadeusz", natomiast przy reprodukcji
"Fortuny" dzieto malarskie sygnuje "Tadeuszem Kuntze-Koniczem". Te
Wopoty z okreBleniem nazwiska malarza nie zrodzil nasz czas. Dla
prowincjonalnego miasta, kt6re nie wydalo wybitnych indywidualnoici w
zadnej liczqcej siq dyscyplinie nauki czy sztuki, Kuntze-Konicz urodzony w
Zielonej Gbrze, a kt6ry potem wybi4 siq w oparciu o polski mecenat na jednego
z najwiqkszych malarzy XVlIl wieku, stal siq niezwykle atrakcyjnq postaciq.
Nasze zainteresowanie w okresie PRL tym wybitnym tw6rcq bylo
spektakularne i ograniczalo siq do sfery narodowoiciowej. Byl t a k e nader
wdziqcznym tematem do prezentowania racji politycznych o polskosci tych
ziem i dlugotrwalej tradycji ich piastowskiego i polskiego rodowodu. KoniczKuntze to jednak nie by1 najlepszy przyklad do tego typu manipulacji, gdyz
literatura przedmiotu podaje okolo trzydziestu nazwisk o podobnym brzmieniu
odnoszqcych s i do
~ tego samego czlowieka. Od swojskiego Konika poprzez
Conze, Kunicz, Cunz, Chatze, Conicz, Kunicki, Kunz
itd. Juz
A.Oleszczynskiego, autora opracowania z 1848r. znajdujemy w opresji, gdyz
nie potrafil wyjain iC dlaczego Konicz 'brzez j a w fatalnq manic " zmienil
swoje nazwisko na Kuntze. Traktat swbj zatytulowany "0Polakach co siyneli
w obcych i odleglych krajach" wydal drukiem w Paryzu. Czyz zatem nie
charakteryzuje podobny zwiqzek emocjonalny Oleszczynskiego i Koniusza do
Konicza, gdy nasz wsp6lczesny autor w pracy wydanej w Zielonej G6rze
pisze: "Bytjednuk arlystq wybitnym i jeili pamiqtak, i e zastuieni dla naszego
Oiwiecenia Bacciarelli i Norblin nie byli z pochodzenia Polakami, Konicz
nalezy do najwybitniejszych malarzy polskich XVIIJ wieku. Urodzony i
wychowany w zniemczonej Zielonej Gbrze, pdiniej niemal przez caie iycie
przebywajqcy w irodowiskach na wskroi kosmopolitycznych, nigu'y nie
przestawai byE Polakiem, wrqcz ohurotnie, zawsze swojq polskoSC
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demonstrowai i to zardwno w swej twdrczos'cijak tei w iyciu osobistynz.
Zielona Gdra wydaiu rnalarza, ktdry imiq Polski jeszcze raz zostawil pod
lazurowy~nniebem Wloch. Bylo wiele nici, ktdre wiqzaiy z Polskq to miasto,
tak wczes'nie wypadie z j e j gvanic. zycie i twdrczoSC Tadeusza Konicza jest tq
nqjgrubszq, najmocniejszq niciq': Tq samq myilq politycznq pr6bowano
wzmocniC argumentacje pozyskania dziel Konicza do Zielonej Gory. Stala,
galerie mial uzyskaC malarz w Muzeum Historii Miasta i ta me~ytolycznie
uzasadniona koncepcja wspomagana byla pomyslem wyslania lubuskich
malarzy do Rzylnu i Madrytu w celu skopiowania dziel Kuntzego,
odnalezienia domu, w kt6rym urodzil sie malarz, wzniesienia obelisku na jego
czesC itp.
Byl w Zielonej Gorze okres Konicza i dzisiaj jedynie przytaczajqc cytaty z
pism urzedniczych nalezy ialowaC, i e nie zostal ten zamiar urzeczywistniony
w czasach, gdy wiele rzeczy dla sprawy politycznej bylo w zasiegu rqki.
Realizacja tej koncepcji pozbawiona kompromitujqcych i amatorskich
zabieg6w ze wszech miar bylaby pomocna w dziele nobilitowania naszego
miasta. Oto fragmenty z pism w tej sprawie: do dr Mariana So'itysiaka,
Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (1 2 11 1987r.): "Muzeum Zien~i
Lubuskiej zwraca siq z gorqcq pros'bq o rozpatrzenie moiIiwoSci przekazuniu
dziei Tadeusza Kuntze-Konicza do Zielonej Gdry, twdrcy urodzonego w 1733r.
w naszym mies'cie, w ktd ryni takie odnalezione zostaio jego Swiadectwo
Slubu... . Dziaial?zoSC budowlana przy Muzeum Historii Miasta Zielonej Gdry
jest juz takie na Qle zaawansowana, aby w kategoriach bardzo realnych
1nys'leC o stworzerziu specjalnej, z peinym nowoczesrzym zabezpieczeniem sali
ekspozycyjnej tylko dla tego twdrcy... Rada Narodowa nazwala jedtiq z
naszych ulic w Zielonej Gdrze jego imieniem. ~rodowisko plustyczne
organizuje konkursy nu prace grajiczne, ktdrym patronuje imiq Tadezrszu
Konicza .. . Dziei'a Konicza rozproszone sq po caiej Polsce, znajdujq sic rniedzy
innymi we Wrociawiu, Krakowie i La ficucie. Naszq troskq bedzie
zgromadzenie tych dziei w Zielonej Gdrze... Tadeusz Kuntze-Konicz jest jedynq
postaciq historycznq o takiej randze, nviqzanq ze stolicq naszego
wojewddztwa i jego dzieia byiyby przyjqte z ogromnq zyczliwos'ciq i dunzq
przez rnieszkalicdw ~rodkowegoNadodrza':
Do Andrzeja Gruszeckiego - Generalnego Konserwatora Zabytkhw,
Dyrektora Zarzqdu Muze6w i Ochrony Zabytkow Ministerstwa Kultury i
Sztuki: ". .. stworzono wszelkie warunki, aby dzieia byiy wlas'ciwie
przechowywane, zabezpieczone i eksponowane':
Do V-ce Ministra Kultury i Sztuki Waclawa Janasa wystosowano pismo "z
gorqcyrn podziqkowaniern za wielkq troske okazanq w tej sprawie naszemu
muzeum':
Do Komitetu Wojewodzkiego PZPR w Zielonej G6rze pisano, ie
..." Tadeusz Kuntze-Konicz jest dla naszego miasta symbolem putriotycznej
110starv)i twdrcy m i p a n e g o z polskq kulturq na dobre i zie czasy. Urodzony w
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niemieckiej Zielonej Gdrze, wyksztaicony na polskich dworach magnackich
manifestowai swojq polskoii pod wloskim niebem. Jego dzieia eksponowane w
naszym mieicie nabierajq innego wymiaru spoiecznego, poszerzonego poza
walory czysto artystyczne, wlas'nie o politycznq SwiadomoSC twdrcy,
dokonujqcego, wzruszajqcego dla nus po dzieri dziesiejszy wyboru swojej drogi
fwdrczej ".
Paniq Antoninq Grzegorzewskq Prezydenta Miasta Zielonej Gory
informowano, ze przygotowano siq do przejqcia prac z Warszawy ... "nunego
w polskiej historiograjii wybitnego malarza Kuntze-Konicza. ... Jego sygnatuvy
"Tadeo Polacco" skladane nu paszach i rysunkach, podobnie jak autoportret
w krakusce z pawirn pidrem, sq wzruszajqcym po dzieri dzisiejszy
zaiwiadczeniewz, ze Polak urodzii siq w niemieckiej Zielonej Gdrze, ksztalcil
sic na polskich dworach magnackich i wyborowi jakiego dokonal pozostal
wierny w czasach dobrych i mniej sprzyjajqcych. Te elementy z zyciorysu
Konicza, jak rdwniez jego przynaleznoii do wybitnych twdrcdw polskiej
kuItury pragniemy eksponowaC na state w Muzeurn Historii miasta Zielonej
Gdry... Pomoc i dobra wola Pani Prezydent w dziele budowy Muzeum Historii
Miasta miaiu dla nus znaczenie decydujqce': Do Zbyszko Piwonskiego
Wojewody Zielonog6rskiego ...I2naczenie Tadeuszu Kuntze-Konicza dla
mieszkaricdw naszego miasta wykracza poza walory czysto artystyczne. W
Swiadornoici mieszkaricdw ziem nadodrzahkich stat siq symbolern twd rcy
zwiqzanego z polskq kulturq na tyZe silnie, uby zwiqzki te manifestowat.
Emocje te okazywal w czasie rozpadajqcej sic Rzeczypospolitej szlacheckiej,
co nie zawsze byio najwyzszym honorem dla Polaka iyjqcego na obczyjnie':
Tak wiqc Dariusz Dolabski wkroczyl na teren co nieco zdeptany przez
literatow i muzealnik6w. Warto przy tej okazji to wykazaC, aby tym bardziej
podkreSliC nowe walory prezentowanej pracy. Czyniqc starania o galeriq w
Muzeum Historii Miasta poslugiwano siq argumentacjq najbardziej przydatnq
w tamtych czasach, oczywigcie majqc na wzglqdzie merytorycznq wart066
przedsi~wziqcia,o czym wiedzieli doskonale takie adresaci. Tak wiqc. o ile w
dzialaniach nalezqcych juz do przeszloBci gl6wnq osiq by'ra agitacja
wspomagajqca dzialania, tak teraz w pracy Dariusza Dolanskiego mamy caly
aparat naukowy uiwiadamiajqcy nam sens minionych dzialan zakoriczonych
przez 10s historii fiaskiem. Gmach Muzeum Historii Miasta zmienil.
wtaSciciela, a nie spos6b budowak obecnie od postaw obiektu dla dziel
Kuntzego-Konicza. Dlatego nie tylko istotne jest, i e Dariusz Dolanski
przekroczyl pr6g agitacyjno-propagandowy i dal nam opracowanie o
charakterze naukowym, ale t a k e i e zamiast galerii mamy naukowq
monografiq, po kt6rq kazdy zajmujqcy siq donioslq przeszloiciq Zielonej Gory
bqdzie zmuszony sicgnq6. Jest to bowiem najpelniejsza rekonstrukcja iycia
artysty i proba pelnego zestawu jego dziel wraz z ocenq dokonan
artystycznych. Wykaz dziel zachowanych i dzid zaginionych daje szansq
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dalszych opracowan i perspektywq kolejnych odkryC w labirqncie dziejow
sztuki.
Dariilsz Dolahski daf takze dow6d na fascynacjq biografiq KuntzegoKonicza, kt6ra - co tutaj wiele mdwik - moglaby by6 kanwq do znakomitego
filmu biograficznego. Rekonstrukcja domniemanych rozm6w z Franciszkiem
Goyq, gdy ~nieszkali wspdlnie, moglaby inspirowak niejednego historyka
sztuki. Albo przechadzki papieia Jana Pawla 11 podczas wypoczynku w Caste1
Gandolfo po ch!odnej Sieni Benedykta. Papiez skupiony przed postaciami \v
strojacli polskich. kt61-e zaludniajq iciany owej sieni, a kt6re sq dzietem
~ualarzaz malego niemieckiego prowincjonalnego niiasta Slqskiego. Czy filni
ukazalby go jaLo polskiego plebeljusza, ktorego rodzice pragnqli lepiej
urzqdzik w Krakowie, nadajqc naazwisku brzmienie niemieckie? Data urodzenia
poiniejszego malarza i jego rodzenstwa, droga do kr6lewskiego miasta
Krakowa, jej etapy, to kanwa dla dedektywistycznego scenariusza
zakonczonego sukcesem, ze Tadeusz by1 syliem muzyka Gotfryda Kuntzego i
Anny Marii z doniu Saniblerin, ze ~ ~ r o d zsiq
i l w Zielonej G6rze 3 paidziernika
1733 roku. A jakie melodramatyczne momenty moina by wkolnponowak w
sceny, gdy clilopiec, dziesiecioletnie pachole, kuchcik udrqczony pracq i
tqskniqcy do przyjaciol, szpikulcem wypowiadal sw6j bhl, ryjqc na
miedzianych rondlach wzruszajqce opowieici. Skarcone dzieciq zostaje
wyrzucone na bruk przez tyrana kucharza, ale dobty i zacny marszalek dworu
Bielinski, widzqc talent chlopca, staje siq jego sponsorem i dzielne dziecic
odnajdujemy wkrotce przy murach Coloseum, co zapewne zasugeruje
widzowi, i e bqdzie to wielki malarz. 1 tak t e i siq stanie. Rzym, Paryi, Krakdw,
Madryt, Walencja to niezwykle kadry tego filmu, pofiwiadczajqce tw6rcze
etapy al-tysty. A w tle znakomity rod Zaluskich z mecenasem Tadeusza,
biskupem Andrzejem Stanislawem Kostkq Zaluskim, kanclerzem wielkim
koronnyni, biskupem plockim, chelminskim, ksiqciem siewierskim, p6iniej
biskupem krakowskim. A wiec jedna z najSwietniejszycli postaci epoki. To
dobroczynca i opiekun ~nlodegozdolnego chlopca. W Rzymie galerie, milzea,
koiciolq, uczelnie plastyczne, przyjaciele to kadry niesamowitych zdarzen,
sukces6w i przyg6d. a wszystko za polskie pieniqdze, kt6re od dostojnego
mecenasa otrzymywa4 ksiqdz Andrzej Stanislaw Mlodziejowski. On
Tadeuszowi oplacal akademiq i stancjq, kupowal pmybory malarskie, wyplacal
pensjq i dbal o jego odziei. "Suknie Tadeusza sprawione majq twaC trzj
zimy". W Rzymie ten elegancki mlodzieniec w 1775r. oddaje siq w niewole
c6rki swego gospodarza Annie Walentin. Obok uniesien milosnych, jest tutaj i
wqtek na lzy, gdy ukochana mationka umarla, pozostawiajqc tr6jke polsierot.
Antonia urodzonego w 1785r., Elizabeth mlodszq o dwa lata i kolejnego syna
Piotra, kt61y przyszedl na Swiat w 1793r. Ale sq i sceny wrqcz humorystyczne.
gdy kamera zapisuje wydarzenie, dziqki ktdremu malarz otrzymal bardzo
korzystne zam6wienie od kardynala Stuarta. "Otoi podczas Sniadania w jego
rezydencji we F~ascati,w ktorym uczestniczyli liczni gos'cie, zalamaia sze
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belka, powodujqc obsuniecie sic podlogi wraz ze stolem. Na szczqicie pod
judalniq znajdowa/a siq wozownia i stojqce tam powozy zamortyzowaly
upadek. Sum biskup szczqiliwie wylqdowaI nu rozpiqtej budzie powozu.
Wypaclek ten spowodowal decyz~qo gruntownym remoncie catego gmachu" - '
(Dariusz Dolanski, omawiana pozycja, s.40). Konczqc ten wyima-ginowany
film mozna dodaC, ze aczkolwiek Kuntze by1 malarzem religijnym to przeciei
sq tez powody, aby w oparciu o jego dzieia poruszad takie wqtki obyczajowe, z
ktorych slynqi, oraz mitologiczne.
Jak pisze Dariusz Dolanski ..."z Goyq chodzii Kuntze do koiciola Santissima
Trinita degli Spagnoli by studiowai. obrazy Antonio Gonzaleza Velazqueza,
Griegorie Guglielmiego i Corrado Giaguinta... Malarze zaprzyjainieni
wzoro~valisiq na obcych, a t u b e na sobie nawzujem .. Wpiywy te widoczne sq
w cyklu Peskdw w Casino Stazi w Aricci ilustrujqcych staroj t n y mit o
Hipolitosie, antycznym bohaterze zwiqzanym z tq m~ejscowoiciq".Historiq tq
Kuntze zilustrowal seriq dziesieciu freskow, gdzie przedstawii szlacl~etnego
Hipolitosa, niewiernq Tezeuszowi Fedrq, ktora wykorzystujqc zajecia wojenne
mqza pragnqta miloSci mlodzienca, wreszcie przewrotnq malzonkq,
oskarzajqcq niewinnq offare swej miloici o cheC uwiedzenia jej, SmierC
Hipolitosa za sprawq Tezeusza i miloSC Diany ratujqcej jui po Smierci
wybranka swego serca.
Sq tez w dorobku artysty sceny pogodne i peine humoru, jak "Duma pijqca
czekoladq w towarzystwie praiata" czy "Golarz wqdrowny". Do tego cyklu
naleiy "Autoportret urtysty nu tle zabytkdw rzymskich': 'Szczegdlnie ciekawe
jest to - jak pisze Dariusz Dola~iski- ze Kuntze numalowal siebie w barwnym
stroju polskim, ale nie szlacheckim, lecz mieszczuriskim, w zdltej rogatywce
obszytej barankiem z biaiq podszewkq, w ioltej szubie lamowanej jlitrem, w
czerwonych szarawurach i szerokim bialym pusie zwiqzanym nu iupunie na
mieszczariskq rnodiq': Gdyby istotnie doszlo do ca4oSciowej prezentacji
tworczoSci Kuntzego-Konicza w jednym filmie nalezaloby siq zgodziC z tezq
Dariusza Dolaliskiego, i e "Jednoznaczna klasyfikacja charakteru tw6rczos'ci
Tadeusza Kuntzego jest niemoiliwa. Szeroki zukres stosowanych technik,
tematyki oraz bogactwo inspiracji utrudniajq okreilenie jej jako religijnej,
ulegoryczno-mitologicznej czy rodzajowej. Podobnie trudno stwierdzik czy
Kuntze byi bardziej dekoratorem, malarzem sztalugowym czy grafikiem ':
Dla historyka sztuki praca Dariusza Dolanskiego jest pasjonujqcym materiaiem
por6wnawczym i dydaktycznym. Jasny jej uklad, bogactwo faktbw,
dyskusyjny charakter, jedyny w swoim rodzaju zestaw ilustracji, traktowany
jako dopowiedzenie tekstu, czyni z tej lektury waine w dziejach historii sztuki
ir6dio wiedzy o samym malarzu i jego tw6rczoSci "miqdzy barokiem a
klasycyzmem ".
SkromnoiC Autora poiwiadcza fakt, ze wiele spraw formuluje jako problemy
badawcze, a wiqc jest przekonany, i e w pracach naukowych wszelkie dalsze
badania majq sens i perspektywc. Niezwykle waine jest, i e monografia o
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malarzu powstala w Zielonej Gorze i co wazniejsze poza muzeum. Nalezy ze
szczeg6lnym uznaniem odnotowaC ten fakt jako dowod, ze pracownicy
Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Zielonej Gorze kompetentnie podejmujq
tematy dotyczqce i interesujqce, jak by siq pozornie wydawalo, tylko
muzealnikow. Trzeba jeszcze dodaC, i e praca Dolanskiego, poza wartoiciq
naukowq, jest dowodem na zmiany w swiadomo6ci mlodych pracownikow, a
takie przemian spoleczno-politycznych w doborze argurnentacji przy
podejmowaniu ternatow badawczych. "Tadeusz Kuntze - rnulurz rodem z
Zielonej Gdly" znakomicie te tezy potwierdza.
I na koniec, aby zadoSC siq stalo nocie recenzyjnej, o wewnqtrznym
porzqdku oniawianej ksi@ki.
Opracowanie sklada siq z trzech czqici. W pierwszej Autor omawia
kierunki rozwoju sztuki w XVIIl wieku i tendencje, pod wplywem ktorych
pozostawal w swej tw6rczoSci Tadeusz Kuntze. W czqici drugiej zostala
przedstawiona biografia Artysty. Opis w rozdziale trzecim dotyczy tworczoSci,
stosowanych technik, reprezentacji stylu i tregci dziela. W pracy pomieszczono
takie wykaz dziel zarowno tych bezdyskusyjnych, sygnowanych przez tw6rcg
oraz prac przypisywanych Kuntzemu. Wykorzystano takie dostqpnq w kraju
literature przedmiotu, poczqwszy od fachowych opracowan naukowych po
katalogi, przewodniki i informatory. CaloSC zamyka 57 ilustracji ukazujqcych
wszystkie kierunki i techniki, w ktorych pracowal Mistrz. Praca ta jest takze
efektem opieki prof. dr hab. Barbary Janiszewskiej-Mincer z Wyzszej Szkoly
Pedagogicznej im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze. Autor jest asystentem
na Wydziale Huma~iistycznymtejze uczelni.

JAN MCSZ

Glogau im Wandel der Zeiten (Glogo'wpoprzez wiekd.
Bearbeitet von Werner Bein, Jolz annes Sch ellako wsky und
Ulriclz Schmilewski, Wiirzburg '1993, ss.455
W dniacli od 3 paidziernika do 1 grudnia 1992 roku w Glogowie miala
miejsce wystawa dotyczqca tego miasta. Nazywala siq "Gio,odw w
przeobrazeniuch czusowych". Do wystawy zostal wydany katalog jako praca
zbiorowa. Wystawa ta przeniesiona zostala w lutym 1993 roku na teren
Niemiec. Miala miejsce w dniach od 5 lutego do 7 marca 1993r. w Haus
Schlesien, Konigswinter-Heisterbacherrott. Zorganizowanie tak ogromnego
przedsiewziqcia bylo mozliwe tylko dziqki szerokiej wspolpracy der Stiftung
Kulturwerk Schlesien (Fundacji ~ l ~ s k i c Dziel
h
Kultury) z siedzibq w
Wiirzburgu, Glogauer Heimatbund (Glogowskiego Zwiqzku Regionalnego,
oraz oczywigcie wladz miasta Glogowa i Muzeum w tym mieicie.
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Z przedmowy, zardwno ze strony niemieckiej i polskiej, wynika, iz wydanie
tak wspanialej pracy zbiorowej moglo zaistniek wsp6lnie, gdyz "bjio od
samego yoczqtku wspdlnym przedsiqwziqciem strony niemieckiej i polskiej.
Nawiqzania odpowiednich kontaktbw, o p a r ~ c h od zarania nu bazie
wzajernnego zaufania". Przyczynkiem do zorganizowania wystawy bylo
nadanie przez wladze Glogowa w czerwcu 1992r. nagrody im. Andreasa
Gtyphiusa, najwiekszego niemieckiego poety barokowego, pochodzqcego z
tego miasta i tu tworzqcego.
Fundacja ~lqskichDziel Kultury zorganizowala w Niemczech w 1988r.
wystawe dotyczqcq Nysy, a w 1990r. " ~ w i d n i c w
~ przeobrazeniach
czaso~vych':kt6ra p6iniej pokazana byla na ~ l q s k u Wystawa
.
w Glogowie, a
przez to i ksiqzka, oparta zostala o bogaty zbior ikonograficzny zgromadzony
po I1 wojnie 4wiatowej w Wiirzburgu, Regensburgu, licznych bibliotekach w
Berlinie, Gottingen, Herne, Marburgu, a takie w Muzeum w Glogowie,
Wroclawiu czy w zbiorach prywatnych, jak zbi6r widokowek sprzed I1 wojny
Swiatowej Juty Schmidt, czy zbi6r Janusza Cliutkowskiego z Glogowa. Na
okres paru miesiqcy zbiory te znalazly siq wsp6lnie w Muzeum w Glogowie.
Ksiqzka sklada siq, obok przedmowy piora Eberharda G. Schulza (Stiftung
Kulturwerk Schlesien), Edwarda Murzynskiego (Wiceprezydent miasta
Glogowa) i Hansa J. Schelenza (Glogauer Heimatbund), z dziesieciu
rozdzialow i 43 opracowan ukazujqcych przemiany, jakie dokonywaly siq w
dziejach Glogowa, od czasdw najdawniejszych po dzien dzisiejszy. Rozdzial
dziesiqty prezentuje 13 niiasteczek z dawnego powiatu glogowskiego - Bilder
aus dem Kreise Glogau (s.427-455).
Bardzo waine jest, iz w pracy tej przyjqto zasade - kazdy autor odpowiada
za sw6j artykul, ktory wzbogacony jest o mapy, pieczecie, dokumenty, zdjqcia
i oczywiicie wykaz literatury odnoszqcej sic do danego zagadnienia. Prawie
kaide opracowanie jest uzupelnione o streszczenie w jqzyku polskini. W tym
momencie mozna pokusiC siq o uwage krytycznq co do przedstawionych
tluniaczeh, wymagajq one korekty jqzykowej, bez ktorej bqdq siq utrzymywak
pomylki, a nawet Smieszne sformulowania (np. s.154) "Giogowiacy nu
zachodzie " i inne).
Nalezy pocliwaliC przygotowujqcych katalog, dokonano bowiem trafiiego
wyboru autor6w i tematyki prac.
Rozdzial I - Das Stadtbild im Wandel der Juhrhunderte - przedstawia
Glogbw od jego najdawniejszych poczqtkow w formie map, zdjqk znanych
budowli Glogowa, pieczqci, herbow, flag. Piszq tutaj: A. Marsch - Glogau in
Ansichten aus funf Jahrhunderten (s.3-46); W. Bein - Die Luft ist ziernlich
gesund Glogau in Beschreibungen, Karten und Pliinen seit Friihen Neuzeit
(s.46-62); U . Schmilewski - Siegel, Wappen und Fahnen der Stadt Glogau
(s.62-75).
Ziemia glogowska w pradziejach opracowana zostala w rozdziale 11. L.
Lenarczyk opracowai - Die vor- und friihgeschichtliche Besiedlung des
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Glogauer Landes (s.75-86). 'Z)us puhrtzittelalterliche Glogau und seine
Ulngebung inz Licht der auchuologischen Forschzlng" (s.86-95) przygotowat Z.
Hendel. Autor zajql siq rozwojeni osadnictwa na terenie obecnego G+ogowaw
okresie wczesnego Sredniowiecza, zwracajqc uuwge na grodziska plemienne i
ciqgle juz osadnictwo w VIII i IX wieku.
Historiq Glogowa w Sredniowieczu, ksiqstwo Glogowskie, miasto w XIX i
XX wieku, w 1945r. i po drugiej wojnie przedstawiono w rozdziale I l l . Jego
autorani i sq: W. I lgang - "Geschichte Glogaus inz Hoch- und Spatmittelalter"
(s.95-103), J . Menzel - "Dus Furstenturn Glogau" (s. 103-1 08), J. Schellakowsky - T i n e lustige Stadt, gur weit bekant". 'Zuv Geschichte der Stadt
Gloguu in der Friihen Neuzeit " (s. 1 08- 1 17), H. L. Abmeier - "Glogau in1 19.
und 20. Jahrhundeut" (s. 117-130), J .Cliutkowski - "Der Untergung Glogaus im
Juhre 1945" (s. 1 30- 1 3 5) i "Glogau nach dem Z~veitenWeltkr-ieg" (s. 135- 1 52),
H.J.Sclielenz - "Flucht und Vertreibung - die Glogauer im Westen" (s.1521 56), W. Bein - "Gloguu uls neuzeitliche Festung und Garnison" (s. 1 56- 1 77).
Rozwoj gospodarczy Glogowa w ciqgu dziej6w przedstawia rozdzial IV.
Znajdujemy tutaj opracowania o roli browarnictwa w liistorii Glogowa,
dzia+alnoSci lzby Wojenno-Skarbowej w latach 174 1-1 806 czy llistorii poczty i
kolei. Icli autoraliii sq: I. Weber - "Aspekte der Wirschaftsgeschichte Glogaus"
(s. 177-1 92), A. Kutsclielis - "Niemand sol1 "auf den Dorn laufen und dort
Schiiyszecl~enhalten". "Dus Bier als wirschaftlicher und yolitischer Fuktor in
der Geschichte Glogaus " (s. 192-202), L. Lambreclit - "Die Kriegs- und
Dornarlenkurnmer zu Gloguu 1741-1806" (s.202-206), J. Scliellakowsky - Zur
Geschichte des Post- und Eisenbahnwesens in Glogau (s.206-219).
W rozdziale V przedstawione zostaly zabytki Glogowa: zamek, ratusz,
koiciol N P Marii na Ostrowiu, synagoga kydowska. Tekst ~lzupelnionyjest
zdjqcialiii - wielka szkoda, ze sq to tylko zdjqcia bialo-czarne, tak sanio obraz
Matki Boskiej tukasza Cranaclia.
Z rozdzialu tego dowiadujemy siq, i e w latach miqdzywojennych przebywal
w Glogowie Willibald Pasclike - malarz, grafik. Znajduje~nytutaj takie
informacje o rozwoju zlotnictwa w Glogowie. Ten rozdzial opracowali: P.
Wolfruni - Die Buu- und Kunstdenkrnuler der Stadt Glogau (s.219-250), C .
Miiller - D m Glogauer Marienbild von Lucas Cranach (s.25 0-252),
G.Heinricli und K.H. Ziolko - Willibald Paschke, ein Glogauer Mulel:
Graphiker und Kunsterzieher (s.252-259) i V . Schmilewski - Goldschrniede
und Zinngiebeu Gloguu (s.25 9-265).
Widoczny skladnik ksiqzki stanowi rozdziai VI, w ktoryni W. Bein
przedstawia Gfog6w w niemieckiej literaturze (Glogau in der deutschen
Literaturgeschichte, s.265-279). Tutaj przedstawione sq znaczqce postaci z
Glogowa: Joacliini Cureus (G. Heinrich - Joachim Cureus 1532-1573 und sein
historiographisches Wevk, s.279-283), Andreas Gryphius (E.Pietrzak - Andreas
Gryphius in Glogau 1650-1664, s.283-291), Georg G. Fiilleborn - filozof,
histotyk kultury (K. H. Ziolko, G.G. Fiilleborn 1769-1 803. Ein Glogauer
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Philosoph, Dichter und Kulturhistoriker, s.29 1 -299), Arnold Zweig (K.
Hildebrandt, Arnold Zweig 1887-1968. Leben und Werk, s.299-3 1 1).
Rozw6j 2ycia muzycznego i teatr w Glogowie znalazly swoje odbicie w
opracowaniacli H. Unverrichta (Musikgeschichte Glogaus. Ein Uberblick.
s.3 1 1-3 18) i B. Vogelsanga (Das Stadttheater von Glogau, s.3 18-33 1). Wielka
szkoda, iz obecnie Glog6w nie posiada teatru, kt6ry powstal w koncu XVlll w.
Historie Koiciola katolickiego (A. Kutschelis, Die katholische Gemeinde zu
Glogau. Ein AbriB ihrer Geschichte, s.33 1 -342), rozwoj gminy ewangelickiej
(U. Hutter - Wolandt, Aus der Geschichte der evangelischen Gerneinde zu
Gloguu, s.342-358) i zydowskiej ( M . Heitmann, Zur Geschichte der Juden in
Glogau, s.358-365) przedstawiono w rozdziale VIII. Ton wypowiedzi autorow
jest rzeczowy, spokojnq, obiektqwny, w pelni oddaje obraz minionej
rzeczywistoSci i duclia wsp6lczesnych czas6w. Brakuje tutaj obrazu dnia
powojennego.
Uwaineniu czytelnikowi nieobojetny bedzie rozdzial IX, w ktorym
prezentuje sic szkolnictwo w Glogowie (W. Bein, Glogauer Schulen, s. 365370), rozw6j drukarstwa (U. Schmilewski, Zum Buchwesen der Stadt Glogau,
s.370-383). R. ierelik om6wil archiwum miejskie i inne glogowskie arcliiwa
(Das Stadtarchiv und andere Glogauer Archive, s.383-3 86). RownoczeSnie
przedstawiono znane rodziny i osoby urodzone w Glogowie lub zwiqzane z
tym miastem. Odnajdujemy informacje o rodzinie Knotel (H.L. Abmeier, Die
Familie Knotel aus Glogau, s.386-399), czy K.K. Streicie, redaktorze
miesiecznika "Schlesische Provinzialblatter " ( M .R. Gerber, Karl K. Streit aus
Glogau und die "Scl~lesischen
Provinziulblatter", s.402-408).
Z innych autorow mozna wymienik J. Bahlcke (Bedeutende
Personlickkelten aus Glogau, s.393-399), P.A. Rose (Bernardus Rosa (1 6241696) - Abt von Griissau, s.299-402), A. Bednarek (Carl E. M. Richtsteig - ein
Glogauer im Dienste der Stadt Gorlitz, s.405-408), J . Kohler (Leben und Werk
des Priesters Hermunn Hoffmann 1878-1972, s.408-4 1 I), G. Keil (Heilkunde
in Glogau, s.411-416), J . Telle (Der Paracelsist Johann Huser um 1545 - urn
1600, s.416-418) i P. Wolfrum (Miinzen und Notgeld aus Glogau, s.418-427).
Walory tej ksiqzki podnosi duza iloSC zgromadzonych dokumentow i
ilustracji odnoszqcych siq do dziejow Glogowa. Uwazny czytelnik odnajdzie
wiele interesujqcych informacji, a takie ma moiliwoSC zapoznania siq z
najnowszq literaturq niemieckojqzyczna, ale - co warte jest odnotowania takze z polskq. Prace tq polecam nauczycieloln historii, ale i muzyki, sztuk
plastycznych, takie historykom, studentom, czy tez miIoSnikom historii
~rodkowegoNadodrza, a gl6wnie Gtogowa.
Moina by sic bylo pokusiC o uwagi krytyczne. Niemniej, jest to wyjqtkowa
praca, kt6ra tak szeroko lqczy roznych autorow (jest ich a i 43), rozne
spostrzezenia i stosunek do czasdw minionych. Chce tylko zaznaczy6, i e przed
przedstawieniem jej polskiemu odbiorcy, wymaga dokladnych tlumaczen, aby
nie miaiy miejsca bledy stylistyczne, jezykowe. Dobrze by t e i bylo uzupelnik
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publikacje o wsp6lczesne zdjecia z Glogowa, czy okolicy. Ksiqkka ukazala sic
w Niemczech, wystawa miala miejsce w 1992 roku, dobrze by sie stalo, aby
pozycje tq szerzej zaprezentowat mieszkailcom Glogowa i ~rodkowego
Nadodrza.

Studia i Materialy z Dziejdw Glogowa (CzII) pod redakcjq Krystyna
Matwijowskiego, (w:) Glogowskie Zeszyty Historyczne 3.
Glogdw - Wroclaw 1993, "Silesia ", ss. 94
Przystepujqc do omawiania trzeciego nunieru Glogowskich Zeszyt6w
Historycztiych, trzeba wytknqd przede wszystkim fatalny spos6b zredagowania
karty tytulowej. Nieszczesny czytelnik musi doprawdy dlugo mySleC, aby
zorientowad sic, ze jest to wprawdzie trzeci numer GZH, ale r6wnoczeSnie
druga czeSC Studi6w i Material6w do Dziejdw Glogowa, kt6rycli czeiC
pierwsza ukazala siq we Wroclawiu w 1989r. Do tego wniosku dochodzi sic
jednak po bardzo dokladnym i wnikliwym przestudiowaniu slowa wstqpnego,
napisanego przez redaktora naukowego zeszytu, prof. Krystyna
Matwijowskiego. Ale tak naprawde to do kolica nie opuszczajq nas
wqtpliwoici, co wlaSciwie w tym wydawnictwie powinno nosiC numer drugi, a
co numer trzeci. W tej sytuacji jest tez niemal niemoiliwe zredagowanie w
pdni poprawnego opisu biblio-graficznego omawianej tu pozycji.
Przejdimy jednak do analizy profilu i konstrukcji zeszytu. Sklada siq on z
krbtkiego, liczqcego niespelna jednq strone slowa wstqpnego pidra K.
Matwijowskiego i oSmiu artykulbw o bardziej r6znej objetoici (od trzech do
dziewietnastu stron druku). K. Matwijowski stwierdza, ze zeszyt nie posiada
jednolitego charakteru i ze mozna w nim wyrainie wyr6zniC trzy grupy prac.
Pierwszq grupq tworzq artykuly omawiajqce najdawniejszg archeologiczn%
wzglqdnie archeologiczno-historycznq przeszloBC Glogowa i najbliiszycli
okolic tego miasta.
lstotnie napisane przez dwdch pracownik6w muzeum w Glogowie artykuly
(Waclaw Pogorzelski, Osadnictwo epoki kamienia w okolicach Glogowa;
Zenon Hendel, Gtogdw wczesnoSredniowieczny w SwietIe bad& archeologicznych) stanowiq grupq prac odrqbnq od pozosta~ych, nie tylko ze
wzgleddw clironologiczno-tematycznych, ale r6wniez i formalnych.
Pogorzelski i Hendel skonstruowali bowiem aparat naukowy w spos6b
charakterystyczny iiie dla humanistdw, lecz dla przyrodnikbw. Zamiast
przypis6w zamieScili oni kr6tkie bibliograficzne wzmianki o wykorzystanycli
w tekicie gl6wnym artykul6w pozycjach (wzmianki te ujete w nawiasy), a
doktadne dane podano w bibliografii zalqcznikowej.
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Merytorycznej oceny tych dwdch artykulow m6glby dokonaC jedynie
archeolog. Warto jednak zaznaczyC, ze oba odznaczajq siq przejrzystq
konstrukcjq i jasnoiciq wykladu (dotyczy to zwlaszcza artykuiu W.
Pogorzelskiego).
Pozostale artykuly K. Matwijowski podzielil na dwie grupy - te, kt6re
powstaly w ramach prac zespolu kierowanego niegdyi przez nie zyjqcego juz
prof. Stanislawa Michalkiewicza, i te, kt6re napisane zostaly na marginesie
prac doktorskich. Z chronologicznego punktu widzenia nasuwa siq jednak
nieco inny podzial, a mianowicie na opracowania przedstawiajqce dzieje
Glogowa od poczqtkow XVI w. do 1945r. i te, ktbre obrazujq dzieje miasta po
jego wyzwoleniu spod wladzy hitlerowcow.
t a t w o zauwazyC, ze glowny zrqb zeszytu stanowiq opracowania z czasdw
XVlw. - 1945r. Trzeba tu jednak zaznaczyC, ze luka micdzy wczesnym
Sredniowieczem, na ktdrym konczy siq artykul Z. Hendla, a czasami
odrodzenia i reformacji jest w tej publikacji zbyt duza. Szkoda, ze nie udalo siq
pozyskaC jakiegoi opracowania z bardzo bogatych przeciez dziej6w miasta w
poinym hredniowieczu.
CzqiC publikacji poiwiqconq wczesnym czasom nowo2ytnym otwiera
artykul Dariusza Dolanskiego pt. ' Z dziejdw reformacji w Giogowie".
Opracowanie to powstalo na podstawie solidnej bazj materialowej i
przedstawia dzieje roznych nurtdw reformacji poczqwszy od lat dwudziestych
XVlw. a2 do 1609r. Artykul ten jest dobrze, przejrzyicie napisany i prowokuje
jedynie do dw6ch drobnych uwag krytycznych. Ot6z autor ten w nieco
niejasny sposob przedstawil stosunek biskup6w wroctawskich i arcybiskup6w
gnieinienskich do protestantow ilqskich (mozemy siq tylko domyslaC, ze byl
on bardziej tolerancyjny niz innych hierarchbw katolickich tej epoki - s.46). D.
Dolanski blqdnie tez napisal, ze kompromis z 1492r. konczyl wojnc miqdzy
Janem Olbrachtem a Wladyslawem Dobrym o koronq czeskq (s.45), gdyz byla
to walka o koronq wqgierskq.
Artykul ksiqdza Zdzislawa Franciszka Leca pt. "Z przeszioici jezuitdw w
Giogowie w lutach 1625-1776" ("Chronologiu najwazniejszych dziaia?ifr)
zawiera wiele cennego materiafu, niestety jednak wbrew swemu podtytulowi,
odznacza sic chaosem chronologicznym. Autor powinien byl albo sporzqdzit
calendarium dzialan jezuit6w w icislej kolejnoici chronologicznej, albo
podzieliC swoje opracowanie na wyraine dzialy. W tym ostatnim wypadku
podtytul artykulu musialby jednak zostaC zmieniony.
Ten sam zarzut chaotycznoici trzeba postawiC obszernemu opracowaniu
Joachima Benyskiewicza i Bogdana Kresa pt. "Glogdw w latach 1741-1850"
Podobnie jak rozprawka ks. Z.F. Leca artykul J. Benyskiewicza i B. Kresa jest
ciekawy faktograficznie, ale nie posiada nalezycie przemyilanej kolejnoici
narracji, a miejscami jest wyraznie niedopracowany i zawiera btcdy
faktograficzne. I tak np. wspomniani autorzy piszq o nastrojach wojennych
wzniecanych w Glogowie przez Francuz6w pod datq 1 1 maja 1815r. (s.59),

podczas gdy w rzeczy~vistoScigar~iizonfrancuski w Glogowie skapitulowal juz
10 kwietnia 1 8 14r.
Sprawq pobytu J . Wybickiego w Gtogowie w 1814r. (w rzeczywistoici
przebywal 011w tym mieScie ju%od czerwca 1813 - przyp. F.M.) przedstawiaja,
autorzy jako "bcrrdzo tajemniczy " (s.6 1). TajemniczoSC ta wynika jedynie z
pominiqcia nowszej literatitry przedmiotu. W. Zajewski w swojej biografii J.
Wybickiego, a w Slad za nim J . Chutkowski w swojej dwutolnowej monografii
Gtogowa udowodnili bowielii ponad wszelkq wqtpliwo$C, ze J. Wybicki
organizowal na tere~iie okupowanego j u i przez Rosjan Ksiqstwa
Warszawskiego sieC informacyjn% ktora w wypadku sukces6w Napoleons
niialaby t e i przygotowac powstanie przeciw okupantom. 0 planach krola
saskiego i ksiqcia warszawskiego Fryderyka Augusta, ktory ~nyilal o
opanowaniu Gtogowa wraz z okregiem (s.62), autorzy pisza, potem, jak juk
opisali opanowanie Glogowa przez Prusakow i Rosjan (nawiasem mowiqc tu
kolejny btqd - data kapitulacji podana blqdnie 10 I 1 1814r.). Oczywiste jest, i e
zamia~yFryderyka Augusta wobec Glogowa byly duzo wczeSniejsze i dlatego
te% powinny byly zostad wczeiniej oni6wione. Takich btqdow, brakow i
~iiedopatrzelijest znacznie wiqcej, lecz brak miejsca nie pozwala na ich
wytkniqcie. Dodajniy, i e artykul ten nie zostal opatrzony przypisami, a zawiera
jedynie kr6tkie wskaz6wki bibliograficzne, co dodatkowo utrudnia krytyczne
jego wykorzystanie.
Bardzo ciekawq i dobrze napisanq pozycje stanowi natomiast artykul
Franciszka Bialego pt. "Giogdw od poiowy XIX w,do 1945r. ". Niezaleznie od
zalet me~ytolycznych artykul ten zostat podzielony przez autora na
podrozdzialy, co bardzo ulatwia czytelnikowi orientacje w przedstawianyni
materiale. Do najciekawszych partii artykulu nalezy ombwienie dziej6w
oSwiaty, rucliu wydawniczego i zycia kulturalnego, oparte w duzym stopniu na
wczeS:iiejszycli, wlasnych badaniach irbdlowych autora.
Ostatnie dwa opracowania poSwiqcone sq Tymczasowej Komisji Doradczej
Zarzqdu Miasta Gtogowa w latacli 1945-1946 (Janusz Chutkowski) i
ksztaltowaniu sic polskiej adniinistracji w Gtogowie w latach 1945-1950
(Hieronim Szczeg6ta). Autorzy obu artykutbw wykorzystali bardzo dukp iloSC
archiwali6w, a prof. H. Szczeg6ta uwzglqdnif r6wniez duzq iloSC archiwalibw
zachodnioniemieckich, jak tez sporo nowszych opracowali historyk6w z
Niemiec Zachodnich. Dobrze siq stalo, i e nie przekroczono cezury
chronologicznej 1950r., gdyz lata poiniejsze sq jeszcze ciqgle bardzo trudne do
obiektywnej oceny.
Mimo pewnej iloici usterek, nalezy omawiany tu zeszyt oceniC
zdecydowanie pozytywnie. Przynosi on wiele nowego, ciekawego materialu i
stanowi powainy krok w kierunku opracowania nowoczesnej, w pelni
naukowej monografii Glogowa.
,
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Tomasz Jaworski: 2ary w dziejach pogranicza Slqsko-luiyckiego.
2ary 1993, ss.356, il., plany i szkice, mapa barwna
~ a r ydoczekaly siq ostatnio obszernej monografii, kt6rej autorem jest dr
Tomasz Jaworski, pracownik naukowy zielonog6rskiej Wyzszej Szkoly
Pedagogicznej. PrzyznaC trzeba, ze T. Jaworski to badacz przeszlogci w pelni
do napisania takiej monografii kompetentny. Byl on bowiem przez szereg lat
~~auczycielem
historii w zarskich szkolach roznego szczebla, a przez jedno
dziesiqciolecie sprawowal funkcjq prezesa ~ a r s k i e g oTowarzystwa Kultury.
Ponadto oglosil wczeiniej kilka prac analitycznych, dotyczqcych historii ~ a i r
ich okolic. T. Jaworski slusznie zastqpil uzywane dotychczas doSC
powszechnie, lecz malo precyzyjne okreilenie 'Zuiyce Wschodnie", o wiele
bardziej uzasadnionq wzgledami geograficznymi i historycznymi nazwq
'>ogrunicze Slqsko-fuiyckie". Trafne jest tez spostrzezenie, ze zary odgrywaly
na tym pograniczu waznq role zar6wno wtedy, gdy byly siedzibq wladz
panstwa stanowego ~ary-Trzebiel,jak t e i i pbiniej, gdy staly siq miastem
samorzqdowym w ramach palistwa pruskiego, a nastepnie niemieckopruskiego. Uprawnienia samorzqdowe zostaly odebrane ~ a r o mdopier0 w
1935r. przez wladze hitlerowskie.
Trudno tu szczeg6lowo omawiaC i analizowaC obszerng przeszlo 350 stron
liczqcq ksiqzkq, ale w iwietle zgromadzonego i opracowanego przez autora
materialu widoczne sq dwie cechy charakterystyczne rozwoju i a r , wystepujqce
stale i niezmiennie na tle wielu stuleci. Pierwsza z nich to poloienie ~ a nar
,
krzyiowaly siq wplywy a2
pograniczu dw6ch regionow - t u i y c i ~ l q s k agdzie
trzech organizm6w panstwowych - Polski, Czech i Niemiec. Polska okazala sie
zresztq partnerem najslabszym i najszybciej zostala wyeliminowana z
rozgrywki o przynaleznoSC panstwowq obszaru zarskiego. Drugq cechq
charakterystycznq dziejow ~ a bylo
r
ich dqzenie do zachowania pewnej
odrqbnoici, wzglednie autonomii. Tak bylo od przelomu XIXIw., gdy luzyckie
plemiq Zara pojawilo siq po raz pierwszy w irod'rach pisanych, az po polowe
lat trzydziestych naszego stulecia. Wprawdzie w poczqtkach XIXw. w'radze
pruskie zlikwidowaly ostatnie pozostaloici panstwa stanowego ~ a r y - ~ r z e b i e l ,
lecz miasto zary otrzyma'ro w6wczas uprawnienia samorzqdowe. a ponadto
przezylo okres intensywnego rozwoju gospodarczego, trwajqcego co najmniej
a2 do I wojny gwiatowej. Natomiast okres po I1 wojnie Swiatowej przyni6sl przynajmniej poczqtkowo - zahamowanie tempa rozwoju miasta.
Spowodowane to bylo ograniczeniami zwiqzanymi z polozenien~ 2ar przy
garnicy Polska-NRD, jak r6wniez bliskoiciq innych, konkurencyjnych i
szybciej rozwijajqcych siq oirodk6w miejskich.
Przy pisaniu ksiqzki autor wykorzystal literature przedmiotu niemieckg
luzyckq i polskq (w ramach tej ostatniej pojawilo siq zresztq najmniej prac
sciile naukowych, poiwieconych ~ a r o m ) .Opracowanie monografii i a r nie
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bylo jednak latwe, a to glownie z powodu rozproszenia irodel archiwalnych;
irddla rqkopiimienne do dziej6w Zar znajdujq siq bowiem m.in. w Berlinie Dahlem, Pradze Czeskiej, Budziszynie, Lubben, Dreinie, a do niedawna
rowniei i w Merseburgu. Dodajmy, ze materialy bylego Centralnego
Archiwum Palistwowego NRD w Merseburgu zostaly ostatnio wyslane do
Berlina, co jeszcze bardziej utrudnia ich wykorzystanie, gdyz rozpakowanie
ich i przygotowanie do ponownego udostqpniania badaczom zajmie szereg lat.
Jednostki archiwalne znajdujqce siq w Archiwum Panstwowym w Zielonej
Gdrze i jego oddziale w ~ a r a c hdotyczq gl6wnie XIX i XXw. W dodatku w
latach szesddziesiqtych wiele cennych ir6del dotyczqcych dziejdw
najnowszych Zar oddano na makulaturq. Wskutek tych wszystkich
okolicznoSci autor nie byl w stanie opracowac poszczegolnych okres6w w
dziejach ~ a wr sposdb w pelni proporcjonalny. Ksi@ka daje jednak bogaty
iarskiego, poczynajqc od wczesnego
obraz rozwoju ~ a ri obszaru
Sredniowiecza a i po lata osiemdziesiqte naszego stulecia.
Oceniajqc ksiqzkq T. Jaworskiego zdecydowanie pozytywnie, trzeba jednak
zglosid kilka uwag krytycznych. Przede wszystkim konstrukcja ksiqzki jest
zbyt skomplikowana. Konstruujqc rozdzialy autor czasem zbytnio odbiegal od
kryterium chronologicznego, osobno omawiajqc dzieje calego pogranicza
Slqsko4uiyckieg0, a osobno historiq samego miasta, co wcale nie ulatwia
czytelnikowi orientacji. Podrozdziaty w ramach poszczeg6lnych rozdzialdw tei
nie zawsze sq umiejscowione wlaiciwie. I tak np. w rozdziale pierwszym,
poiwiqconym problematyce pogranicza Slqsko-luzyckiego w Sredniowieczu,
autor podrozdzial o irodowisku geograficznym umieScil jako podrozdzial
drugi, rozdzielajqc w ten sposob podrozdzialy omawiajqce problematyke
IudnoSciowq. Ostatni, osmy rozdzial pracy pt. "Wpiyw pogranicza Slqskoiuz'yckzego na dzieje Zar" wydaje siq w ogble niepotrzebny, gdyi zawiera on
material, ktdry znajduje siq, wzglednie powinien siq znajdowad, w siedmiu
rozdzialach poprzednich. Zamiast tego rozdzialu wystarczylo zamiescic
obszerne, syntetyzujqce zakonczenie.
Przechodzqc do kwestii merytorycznych stwierdzid trzeba, iz twierdzenie
autora, "ie geneza powstalego w okresie rozdrobnienia feudalnego paristwa
stanowego zary tkwiia w samodzieInoSci politycznej plemienia Zara od
najwczeiniejszych jego dziejdw" (s.30) wymagaloby szerszego udowodnienia.
T. Jaworski slusznie pisze, i e Polska pienvszych Piastow nie wycofala siq
catkowicie po 103 1 r. z pr6b ekspansji na teren pogranicza Slqsko-tu2yckiego.
gdyi jeszcze Bolestaw Smialy na zjeidzie w Misni w 107 1 r. wysunql pretensje
do tego terenu. Szkoda jednak, i e T. Jaworski nie wykorzystat prac Tadeusza
Grudzinskiego, kt6ry obszernie pisal o akcji podejmowanej przez drugiego z
Boleslaw6w na terenie MiSni i Luiyc.
T. Jaworski wyrainie lepiej siq czuje na terenie historii regionalnej niz wt
dziedzinie dziej6w powszechnych, a nawet og6lnopolskich. Kiedy wykracza
poza dzieje regionu popelnia czasem blqdy lub nieScisloSci. I tak np. niesluszne
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jest twierdzenie, ze "gidwnym zadaniem, jakie po~tuwiisobie cesarz austriacki
(w wojnie siedmioletniej - przyp. F . w byfo odebranie Prusorn ~ l ~ s k (s.85).
u"
Wzmianka ta sugeruje, ze inicjatorem wojny siedmioletniej by# Jdzef 11.
Tyniczasem urodzil siq on w 1741r., mial wiec w 1756 zaledwie 15 lat,
cesarzem i wsp6lregentem panstwa zostal dopiero w 1765r., tj. j u i po
zakonczeniu wojny siedmioletniej. Nieicisle tez jest dla tej epoki okreilenie
"cesarz austriacki", gdyz az do poczqtkow XIXw. Habsburgowie austriaccy
nosili tytul cesarzy rzymsko-niemieckich. Tak wiec inicjatorem podjqcia w
1756r. wojny z Prusami o ~ l q s knie by1 "cesurz austriacki': lecz cesarzowa
rzynisko-niemiecka Maria Teresa, matka Jozefa 11. Nawiasem mbwiqc szkoda,
ze przy opisie wojny siedmioletniej T. Jaworski polegal wylqcznie na
niernieckim regionaliicie Worbsie i nie powolal siq na nowszq, polskq
literature przedmiotu, np. na H. Wereszyckiego, Historia Austrii, Wroclaw
1972, s.138-141).
Nieicisle jest tez stwierdzenie, i e od 1945r. "w mieieScie i powiecie zary od
samego poczqtkzl dzialuIi czionkowie rdirych purtii. PSL, SD, a nmvet WiN,
ule ze wzglqdu nu peperowski rodowdd w fadzy oraz poparcie, jakie ona
otrzymywala od osudnik6w wojskowych, zadna z tych partii nie mogfa siq
rozwinqi." (s.190). Ot6i niewlaiciwe jest zestawienie na jednej i tej samej
plaszczyinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, kt6re bylo legalnq, lecz
opozycyjnq wobec wladzy komunistycznej partiq politycznq i Stronnictwa
Demokratycznego, kt6re niezaleznie od intencji swoich szeregowych czlonk6w
stanowilo przybudowkq komunistycznej PPR. Wreszcie WIN (WolnoiC i
NiepodlegloSC) to nie iadna partia polityczna, tylko tajna organizacja
polityczno-wojskowa, powstala w drugiej polowie 1945r. na bazie dawnej
delegatury rzqdu emigracyjnego w Londynie i czqici Armii Krajowej.
Te wszystkie uwagi krytyczne nie majq oczywiicie na celu
deprekjonowania wartoici ksiqzki T. Jaworskiego. W praktyce nie ma i by6 nie
moze iadnej wiqkszej publikacji bez pewnej iloSci brakbw, blqd6w czy
usterek. Wady oniawianej tu monografii to zbyt skomplikowana konstrukcja,
stosunkowo mala iloSC miejsca poiwiqcona wczeiniejszym dziejom ~ a r
(czasem do korica XVIIlw. poiwiqcil autor tylkoll3 czqSC objqtoici ksiqzki),
zbytnie zaufanie do literatury regionalnej. Ksiqzce zabraklo tez starannej
korekty, stqd czqste blqdy w tekicie.
Te wszystkie wady monografii zostaly jednak w pelni skompensowane
przez wielkie jej zalety. Autor wykorzystal mn6stwo materialu zaczerpniqtego
ze irodel i opracowan w kilku jezykach, zastosowal z powodzeniem kilka
historycznych metod badawczych, a zw'raszcza metodq por6wnawczq w wielu
jej odmianach, mimo pewnych luk materialowych spowodowanych
rozproszeniem ir6del dal zywy i barwny obraz rozwoju miasta i regionu na
calej rozciqgloSci ich dziejow. WartoSC pracy zwiqksza staranna szata
graficzna i szereg szkicdw, map, plan6w zamieszczonych w tej publikacji.
Wreszcie korzystanie z tekstu ulatwia indeks osobowy i obszerne streszczenie
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w jqzyku niemieckim. Nie ulega wiqc wqtpliwoici, i e ksi@ka T. Jaworskiego
nalezy do najciekawszych i najwiqkszych objqtoiciowo pozycji, jakie w
ostatnich latach wydrukowane zostaly przez Zaklad Poligrafii Zielonog6rskiej
WSP.

FRANCISZEK MNCER

Wojciech Strzyiewski, Geneza i symbolika herbo'w miejskich
~ r o d k o w e Nadodrza,
~o
Zielona Gdra 1993r., ss.124.
Heraldyka miejska stanowi cislgle jeszcze dziedzinq slabo znanq - uderza
tez w niej brak syntetycznych opracowan o og6lnopolskim zasiqgu, poza
mocno juz przestarzalym i zawierajqcym wiele blqd6w herbarzem M.
Gumowskiego.
Nalezy wiqc z zadowoleniem przyjq6 ukazanie siq wydanej przez Lubuskie
Towarzystwo Naukowe ksiqzki W. Strzyiewskiego na temat herb6w miejskich
~ r o d k o w e ~Nadodrza.
o
Zadanie, jakiego podjql siq autor, bylo wyjqtkowo
trudne, tym bardziej, ze w sklad terenu, nazwanego ~ r o d k o w ~Nadodrzem,
m
wchodzq czgSci zupehiie roznych historycznych dzielnic, jak ~ l ~ s k ,
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i tuzyce, a kaida z nich przechodzila
odmienne koleje losu. Ta sztuczna nazwa dla ziem obejmujqcych w dodatku
tylko prawobrzezne tereny nadodrzanskie niejednokrotnie stanowila duie
utrudnienie dla historykow.
W. Strzyzewski nie moze naturalnie ponosiC zadnej odpowiedzialnoici za
przyjgtq j u i w 1975r. nazwq T"S'odkowe Nadodrze". Przy tak duiym
zrdznicowaniu obszaru, ktory mial zbadaC pod wzglqdem heraldycznym,
musial jednak brac pod uwagq rozne specyficzne cechy charakterystyczne dla
czterech wyzej wymienionych dzielnic historycznych. Sam autor widzi w tej
koniecznoici mozliwoiC lepszego poznania zakresu semiotycznego herbdw dla
wyciqgniqcia ze znak6w informacji o miastach. Mozna siq z tym zgodziC,
jednakze o wiele latwiej i dociekliwiej moina by prowadziC powyzsze badania,
udyby juz wczeiniej opracowane byly godfa miast Wielkopolski, tuzyc,
9
Slqska i Ziemi Lubuskiej. Tymczasem literatura na temat herb6w miast, bardzo
uboga w odniesieniu do tych czterech dzielnic, dotyczy gl6wnie Wielkopolski i
Slqska (zwlaszcza Gomego). Dla por6wnania herb6w miast Srodkowego
Nadodrza, ktdre pochodzily z roinych pod wzglqdem historycznym dzielnic,
. potrzebna byla ztiajomoSC godel w kaidej z czterech dzielnic osobno. Wtedy
dopier0 moina by bylo w pelni oceniC zbieinoici i r6znice, a takie specyfikq
herbow miast nadgranicznych. W. Strzyzewski musial pogodziC siq z tymi
brakami, a wykorzystujqc wiele ?rode+ i imponujqcq iloi6 literatury, staral siq
je chociaz czqSciowo uzupelnik.

1

1

Celern jego pracy bylo wykazanie genezy i symboliki lierb6w miejskich na
ornawianym terenie w okresie od XIV wieku az po dzien dzisiejszy.
Autor podzielil swq prace na cztery rozdzialy i dolqczyl do r~ich 71
wizerunkow herbow, kt6rych niestety ze wzglqdow finansowych i
technicznych nie udalo siq pokazaC w kolorach. Kolejne rozdzialy poiwiqcil
W. Strzyiewski: Dziejorn herb6w miejskich ~ r o d k o w e ~Nadodrza,
o
treSci
godel herbowych, barwie w heraldyce miejskiej oraz herbowi miejskiemu i
jego treici w procesie komunikacji. Okladka ksiqzki wykonana zostata bardzo
pomyslowo - przedstawiona zostala w niej w tarczy herbowej panorama
dawnej Zielonej Gory.
Autor podszedl w swej pracy do heraldyki miast w spos6b nowatorski,
dokonujqc w niej dokladnej analizy herb6w jako znakow, czyli graficznycli
Srodk6w przekazu, zawierajqcych informacje o samym miescie i najblizszej
okolicy. Dane te moina bylo czerpaC zar6wno z wizerunkdw znajdujqcych sic
w polach herbowych, jak i ze sposobu ich rozmieszczenia, a takie ze sposobu
barwienia.
Praca W. Strzyzewskiego jest wartoiciowa i wype'rnia lukq w zakresie
heraldyki miejskiej w odniesieniu do ~rodkowegoNadodrza. Jednak i w tej
dobrej pracy znaleic mozna pewne usterki i zagadnienia dyskusyjne. Do
usterek rialezy niewqtpliwie wiele bledow wyst~pujqcych w bibliografii,
szczeg6lnie w niemieckich tytulach ksi@ek. W pracy, kt6ra niewqtpliwie
zainteresuje naszych zachodnich sqsiadow, ten fakt i brak streszczenia
niemieckiego, mogq sie stab zadziwiajqce. Recenzentka uwaia tez, i e przy
koniecznosci zrnniejszenia objetoici pracy, mozna bylo bez wiekszej szkody
zrezygnowab z I I-stronicowej bibliografii, skoro wszystkie dane dotyczqce
wykorzystanych ir6del i prac znajdujq sie w przypisach. Jeieli jednak autor
koniecznie chcial zamieszczac wykai irodel i literatury, m6gl sporzqdziC tzw.
bibliografie zalqcznikowsl, zawierajqcq wy'rqcznie te pozycje irodel i literatury,
kt6re uwzglqdnione zostaly w przypisach. Dzieki rezygnacji z wielkiego
zestawu bibliograficznego zyskal by niewqtpliwie pare stron, kt6re moina by
bylo przeznaczyC na streszczenie w jezyku niemieckim.
Skoro juz mowa o jezyku niemieckim, nad literami ii, a - nie zawsze znajdujq
siq kropki, a wystepujq one w brzmieniu u, a. W jednym wypadku w stosunku
do pozycji z 1924r. (Eckstein H.A., ~ b e Geschlechterwappen)
r
uzyto pisowni
staroniemieckiej Ueber.
Przejdimy teraz do spraw dyskusyjnych. Jezeli w tytule pracy uiyty zostal
termin ~ r o d k o w eNadodrze (chociai w pojeciu prawobrzeinego ~ r o d k o w e ~ o
Nadodrza), czy nie bylo wskazane zajqC siq dla celow por6wnawczych, blizej
niz to uczynil autor, herbami miast po drugiej stronie Odry? Chociai praca ma
charakter syntetyczny, warto by bylo przytoczyC takie ciekawostki, jak np. o
Gubinie. Pierwotny herb Gubina pochodzi z XIV wieku i tyni posluguje siq
miasto po stronie polskiej, Guben uiywa natomiast herbu wprowadzonego w
1883r. Autor slusznie stwierdza, ze powstania herbu nie nalezy wiqzak
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bezpoirednio z akcjq lokacyjnq. Herby bowiem przyjmowaiy dopier0 miasta w
pelni uksztajtowane, a do tego dochodzilo zazwyczaj w kilkadziesiqt lat po ich
powstaniu. Slusznym jest r6wniez zalozenie, ze genezy herb6w miejskich
naleiy szukaC w herbie rycerskim. Skoro jednak herby miast ~rodkowego
Nadodrza uksztaltowa4y siq pod wplywem dw6ch zupelnie r6inych herb6w
rycerskich - zachodnioeuropejskiego rodzinnego i polskiego rodowego, czy te
rdinice odbily siq w jakii spos6b na heraldyce miejskiej? Moina by tei
dyskutowak z autorem na ten temat, czy istnieje pelna zaleznoSk miqdzy
wizerunkiem na pieczqciach, a pierwszymi herbami miast. W. Strzyiewski
~ ~ w a i at e, godlo wystqpujqce na pieczqci niejednokrotnie r6inilo siq od
powstalego w p6iniejszyni okresie herbu. W heraldyce miejskiej przyjqlo sic
jednak powszechnie, ze za irddlo pokazujqce pierwotny herb miasta uwaia sic
pieczqC. Roinice miqdzy godl-em pieczqtnym a wlaiciwym herbem, powstalym
w okresie pdiniejszym, mogiy by6 zwiqzane z rozwojem herbu, a takze z
mozliwoicia~ni przedstawienia go R koloracli. Gdyby nie istniala pelna
zaleznoSC tniqdzy wizerunkami wystqpujqcymi na pieczqciach, a pierwszymi
herbami miast, z pewnoSciq udalo by siq niejednokrotnie stwierdzik istnienie w
tyni samym czasie herbu miejskiego i pieczqci o rdinych wizerunkach.
Herby miast zwiqzane byiy silnie ze sztukq, co w pracy potrakowane
zostato jedynie marginesowo. Nalezalo by dostrzec artystyczne wartoici
poszczeg6lnych grup herbhw, zwiqzki symboliki herbdw ze stylami w sztuce.
Szersze uwzglqdnienie sztuki heraldycznej byloby pozqdane w pracy noszqcej
charakter nowatorski, tym bardziej, ze zagadnienie to, szeroko uwzglqdniane
na zachodzie Europy, u nas jest prawie nie znane.
Powyzsze uwagi nie majq bynajmniej na celu pomniejszania wartoici
pracy, kt6ra wnosi wiele nowych elementdw do heraldyki miast, napisana jest
ladnym stylem, posiada przejrzysty uklad i stanowiC bqdzie wainq pozycje w
bibliografii Srodkowego Nadodrza.
BARBARA JANISZE WSKA -MlNCER

Bogidmila Burda, Zwiqzki edukacyjne slrlska z ziemiami polskimi
w okresie Oiwiecenia, Zielona Gdra 99, ss. 165
Dzieje ~ l ~ s kniea od dzii cieszq siq duiym zainteresowaniem kolejnych
pokolen badaczy. Tak siq jednak skiada, iz jak dotqd nikt nie pr6bowal
przeanalizowaC Slqsko-polskich zwiqzk6w edukacyjnych w OSwieceniu.
Bogumita Burda w swojej ksi@ce opisaia wszystkie - jej zdaniem - istotne
powiqzania polsko-Slqskie odnoszqce siq do szkolnictwa elementarnego,
Sredniego i akademickiego.
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Ramy chronologiczne pracy obejmujq lata 1740-1815, a wiec od
, postanowien Kongresu Wiedenskiego.
wkroczenia wojsk pruskich na ~ l q s kdo
Terytorialnie przeprowadzone badania odnoszq siq do Cornego i Dolnego
Slqska, a z ziem dawnej Rzeczypospolitej - do Wielkopolski, Malopolski,
Mazowsza i Pomorza Gdanskiego.
Wszystkie wczeiniej wydane publikacje dotyczqce szkolnictwa Slqskiego
zar6wno te sprzed I1 wojny jak i wspolczesne, wymienione we wstepie ksiqzki
obejmujq jedynie pewne "wycinki" z tematu podjetego przez autorkq.
Potwierdza to w dobitny sposdb celowoSC przeprowadzonych przez Bogumilq
Burde kompleksowych badali.
Ksiqika podzielona zostala na pie6 rozdzial6w. W pierwszym opisane
zostaly szersze i ogolniejsze - historyczne, etniczne, polityczne, gospodarcze,
religijne i kulturalne - podstawy wzajemnych Slqsko-polskich zwiqzk6w
edukacyjnych w dobie OSwiecenia. W kolejnych trzech rozdziatach
zanalizowane zostaly szczegolowo powiqzania na poszczegolnych szczeblach
szkolnictwa. Zwraca uwagq tematyka ostatniego rozdzialu dotyczqca
pozaszkolnych zwiqzkow edukacyjnych, takich jak kontakty kulturalne,
wydawnictwa, ksiqkki i czasopisma. Byc moie rozdziat ten powinien by6 nieco
bardziej rozbudowany, co dodatkowo wzmocniloby dobrze udowodnionq we
wszeSniejszyc11 rozdziatach teze o istniejqcych Scislych zwiqzkach w
szkolnictwie.
Slqsk w pracy B. Burdy jawi siq jako swoisty pomost, przez ktory
przenikaly do Polski z zachodniej Europy nowe teorie nauczania i
wychowania, natomiast zmiany edukacyjne doby Komisji Edukacji Narodowej
byly znane, w powainej mierze poprzez ziemie ilqskie, w Europie. W XVIIIwiecznych szkotach Slqskich uczono jqzyka i obyczaj u polskiego zgodnie z
potrzebami mieszkancbw. Jednoczeinie znane byty j u i w6wczas nowoczesne
metody nauczania, rozpowszechnione w Europie Zachodniej.
Ze szkolnictwem Slqskim zwiqzane byly postacie wybitnych pedagogow,
kt6rych dziela znane byty zarowno w Rzeczypospolitej jak i na Zachodzie. Do
najwybitniejszych naleial bez wqtpienia Jan Ignacy Felbiger zwiqzany z
~ a g a n i e mautor
,
kilkunastu nowoczesnych, jak na owe czasy, metod nauczania.
Z jego doiwiadczen korzystali tez polscy reformatorzy szkolnictwa z KEN.
Drugi ze znanych osiemnastowiecznych pedagogow, Gotthilf Samuel
Steinbart, zaslynql jako autor nowoczesnych programdw nauczania. Byt on
rdwniei dlugoletnim dyrektorem zakladow dydaktyczno-wychowawczych w
Sulechowie. Dziqki niemu w 1766r. utworzone zostalo w tym mieicie
Krblewskie Gimnazjum Pedagogiczne.
Ksztalcenie na poziomie akademickim odbywalo siq poza historycznym
~lqskiem,najbliisze Uniwersytety znajdowaly siq w Krakowie i Frankfurcie.
Dopiero w XIXw. do Wroclawia przeniesiono uczelnie frankfurckq. Wydaje
sie, i i zwiqzki ~ l ~ s ki aPolski na tym szczeblu ksztalcenia, co w pewnym
sensie odzwierciedlajq przytoczone przez autorkq dane liczbowe, byly
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najsfabsze. W duiej mierze fakt ten tlumaczyk mozna zakazem z 1749r., na
mocy ktbrego slqzacy nie mogli studiowak za granicg ale tez rdinicami
wyznaniowymi. Protestanccy ~ l q z a c czqSciej
~
wybierali uczelnie we
Frankfurcie czy innych miastach niemieckich niz w Krakowie. Frankfurcka
Viadrina (nie jest to jak pisze autorka zlatynizowana nazwa niemieckiego
okreilenia Odry), ktora zawdziqcza swoje powstanie katolickim biskupom
lubuskim, zaslyncla z czasem jako centrum kalwinizmu.
Reasumujqc, w tej niezwykle potrzebnej publikacji udalo siq autorce w
bardzo klarowny sposob przedstawik wszechstronne powiqzania edukacyjne
Slqsko-polskie. Moina stwierdzik, i i w szkolach Slqskich widoczne byfy
zardwno oiwieceniowe zachodnie koncepcje edukacyjne jak i dohwiadczenia
polskiej Komisj i Edukacji Narodowej .

Die Sorben in Deutschland (Serbja w NZmskej). Sieben Kapitel
Kulturgeschichte, Herausgegeben von Dietrich Scholze,
Lusatia Verlag Bautzen 1993, ss.223.
Ksiqzka ta towarzyszy wystawie pod takim samym tytulem "Die Sorben in
Deutschland/Serbja w N&mskejt: Nie czqsto spotyka siq takie polqczenie:
wystawa i ksiajka. Organizatorom nalezy pogratulowak pomysfu. Wystawa
krqQ po Niemczech, propagujqc historiq i kulturq Serboluzyczan, a
rownoczeSnie promuje ksiekq. Gdy wystawa przeniesie siq do innej
miejscowoici, pozostaje ksiqzka, trwaly dorobek kultury serboluiyckiej, do
kt6rej zawsze moina wr6ciC.
Od dluiszego czasu trwajq przygotowania do sprowadzenia tej wystawy do
Zielonej Gory. Warto zatem zainteresowak siq rdwniez ksiajkq. Ale nie tylko z
tego powodu nalezy po niq siqgnqb. Posiada ona piqknq szatq graficznq i
wydrukowana zostata na doskonalym papierze. Obok tych walor6w
zewnqtrznych, kt6re przykuwajq uwagq, gfbwnq zaletq ksiqiki jest jej
zawartoSC merytoryczna.
Peter Kunze daje zwiqzfy, ale niezwykle plastyczny obraz przeszfoici
Serb6w ("Aus der Geschichte der Lausitzer Sorben'?). W rozdziale tym
wielokrotnie wymieniane sq miejscowoSci, ktdre obecnie wchodzq w sklad
wojewddztwa zielonogdrskiego (np. Gubin, Lubsko). NowoQciqjest krytyczna
ocena okresu <<enerdowskiego>>, przy czym krytyka ta jest wywazona, co
dobme Swiadczy o obiektywiimie autora.
Szczeg6lnie interesujqce jest wprowadzenie problematyki zycia rodzinnego,
ktdrq z d u i y ~ nmawstwem opracowal Siegmund Musiat ("'Familienstrukturen
del- Sorben in volkskundlich - historischer Sichtty. W dotychczasowych
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opracowaniach nie zwracano wiqkszej uwagi na to zagadnienie. Tu mamy
ukazanq ewolucjq rodziny serboluiyckiej od wczesnego Sredniowiecza po
dzien dzisiejszy. I nie jest to tylko, jak mozna bylo przypuszczaC, rodzina
chlopska, ale tez rodzina szlachecka, mieszczanska oraz inteligencka.
Historiq jqzyka i jego przemiany po dzien dzisiejszy przedstawil Helmut
JenC ("Die sorbische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart'y. W tym
rozdziale mamy nie tylko wymienione takie miejscowoSci wojewodztwa
zielonog6rskiego jak Wqiyska, Tuplice, ~ a r y , zagan, Lipinki czy
wojew6dztwa jeleniogbrskiego, jak Lubati i Zgorzelec, ale tez krbtkq
charakterystykq jqzykowq tego obszaru. Na zamieszczonym zdjqciu ukazano
obecny widok koiciola w Lubanicach, gdzie pelnil obowiqzki duszpasterskie
Mikolaj Jakubica, tlumacz Nowego Testamentu na jqzyk zarski.
Charakterystykq literatury serboluzyckiej dala Christiana Piniekowa ("!Die
sorbische Literatur'y. Autorce przypadlo trudne zadanie, bo na kilku stronach
trzeba bylo caloSciowo przedstawid dorobek tej literatury. Ale tez otrzymala
wdzieczny temat, jako i e w tej dziedzinie Serboluiyczanie osiagnqli
stosunkowo wysoki poziom, a Jakub Bart-CiSinski naleiy do czol6wki
europejskich poetow.
Dietrich Scholze analizuje teatralne dzieje Serboluzyczan ("'Das Theater
der Sorben'y. Poczqtkowo byl to teatr amatorski, a dopier0 od 13 paidziernika
1948r. pojawil siq teatr zawodowy. Obecnie jest to niemieckoserbski teatr
(Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen), ktory musi konkurowak z nowymi
elekronicznymi mediami.
Serbskq rzeibq i malarstwo opisuje Maria Mirtschin ("Sorbische bildende
Kunst'y. Najwiqcej miejsca poiwiqcila autorka sztuce XX wieku, co jest
zrozumiale, bo w tym czasie pojawilo siq sporo r6znych kierunkdw i wielu
ciekawych malarzy. Warto zaznaczyk, ze malarstwo serboluzyckie by10 i jest
pod dukym wplywem polskiej sztuki. Przypomnq tylko, ze w tworczoSci
Marcina Nowaka Njechomskiego mozna dostrzec szkolq Wladyslawa
Skoczylasa, a Jan Buk studiowal we Wroctawiu.
Natomiast Detlef Kobjela przedstawil rozw6j serbskiej muzyki. Tu rdwniez
mamy zarysowany obraz muzyki: od ludowej, poprzez koicielng do muzyki
powainej. Rozdzial ten konczy analiza @cia muzycznego po 1945 roku.
Na koticu ksiqiki zamieszczono wykaz podstawowej literatury i bardzo
pomocny indeks osobowy. Mozna spierad siq o niektore szczegoly, ale nie one
decydujq o walorach tej ksiqzki. Jej najwainiejszq wartogcia jest ukazanie
narodu serboluzyckiego jako spolecznoici bogatej duchowo i rozwijajqcej siq
dynamicznie. I z tego wzglqdu ksiqzka ta zasluguje na szerszy odbi6r
czytelniczy. Nikt, kto siqgnie po nig nie bqdzie tego ialowal, bo jest to piqkna
i mqdra ksi@ka.

'
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Maria Mlynko wa, Zlz romadiene spisy, Ludo we nakladnistwo
Domowina, Budys'in 1994, t.1, ss.492, t.2, ss.299.
Wydany obecnie zbi6r utwor6w Marii Mlynkowej zawiera wszystkie
najwazniejsze jej prace. Tom pierwszy zatytuiowany zostal Y"PwkdanCku a
drobna yroza", a drugi "Dny w dalinje ".
Autorka i jej tw6rczoiC warte sq zainteresowania z wielu powod6w. ale
jeden posiada walor szczeg6lny, miariowicie ten, ze pierwsze jedenaicie lat
spqdzila na ~rodkowyni Nadodrzu. Urodzila siq 1 lutego 1934r. we wsi
Toniislaw (n. Tliommendorf) kolo Boleslawca, w rodzinie nauczycielskiej. Jej
rodowe nazwisko to BrEzanec. W latach 1940-44 uczqszczafa do ludowej
szkoty w tugacli (n. Friedersdorf) i w Starym Kisielinie (n. Altkessel). W 1944
rozpoczqla naukq w Liceum w Zielonej Gbrze, ale w roku nastqpnym (1 945)
przeniosla siq do SErachowa (Gorne Luiyce). Przebywajqc u babki i ciotki,
szybko nauczyla siq jqzyka serboluzyckiego, co umozliwilo jej podjqcie nauki
w Serbskim Realnym Gimnazjum w Varnsdorfie (1947-49), a nastqpnie w
Wyzszej Szkole Serbskiej w Budziszynie (1949-52). Dalsze studia odbyla w
Lipsku, gdzie studiowala germanistykq i pedagogikq w latach 1952-55. W
1957 r. zawarla zwiqzek malienski z Jurijem Mlynkiem (Georg Moller, ps.
Delan, Jerzy Kwas).
War-to tu tei wsponiriieC, ze J. Mlynk by1 przez kilka lat zwiqzany z
Wroclawiem, gdzie w latacll 1948-49 uczestniczyl w kursie zorganizowanym
przez Uniwersytet, zdal tez tam mature. Nastqpnie rozpoczql studiowanie
germanistyki, ale w 1950r. przeni6sl siq do Lipska, by tam, kontynuowak
naukq. Trildno w tym niiejscu omowik ogromnq twbrczoik tego uczonego,
organizatora kultuy, poety i bibliografa, ale trzeba podkreilik jego
zainteresowania polskq literaturg szczeg6lnie Slawoniireni Mroikiem.
R6wniez Maria miala szerokie zainteresowania literackie, bo oprocz
pisarstwa zajmowala siq tez krytykq literackq i redagowaniem wielu prac w
wydawnictwie '2)onzowina". Najwazniejsze jej prace to: "StarosEe w
diewjatce" (BudySin 1964), "Kostrjanc a Cerwjeny mak" (Budygin 1965), "DM);
w dalinje" (BudySin 1967), ' Z wdtrym wotkorn" (BudySin 1973), "Dyndak
Matej" (BudySin 1975) i "Za ylotom " (BudySiri 1977). Wszystkie one, a takie
pozostale, znalazly siq w analizowanym zbiorze.
Co moze zainteresowak w jej prozie polskiego czytelnika? Sqdzq, ze dwa
zagadnienia: wysoki walor intelektualny tego pisarstwa, a takze powazna
analiza proble~nuzderzenia kulturowego. Proble~iiten powiuien zaiuteresowak
Iiistotykbw, filozof6w i socjolog6w, szczegdlnie tych, ktdrzy zajmujq siq
pograniczem polsko-niemieckini, czy nawet szerzej pograniczeni slowiariskogermatiskiln. W utworze "Dny w dalinje" autorka Gledzi bowiem przemiany
iwiado~iioScioweserboluzyckiego nauczyciela, kt6ry przeiywa filozoficznoetyczne dyletnaty w podzielonog6rskiej wsi w latacli trzydziestycli naszego
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wieku. Z tych wlainie wzglqd6w warto utw6r ten uprzystqpnik polskiemu
czytelnikowi.
Omawiany zbi6r ukazal siq w szeskdziesiqtq rocznicq urodzin autorki.
Wielka szkoda, ze j u i od 23 lat nie moie ona twbrczo rozwijaC swojego
talentu. W 1971r. odeszla od nas na zawsze. Byla mloda, miala dopier0 37 lat,
serce nie moglo sobie poradziC z wrodzonq wadq. Po drugim dziecku, kt6re
urodzila w 1964r. zaczqla chorowak. Jurij M. mial jeszcze nadziejq, ze moie
zachodnie lekarstwa pomoga ale bylo juz zbyt poino, 27 lutego serce przestalo
bik. 16 czerwca tegoz 1971r. odebral sobie zycie Jurij. Byl on siedem lat
starszy od Marii, a kiedy umieral mial 44 lata; wiek symboliczny i zagadkowa
imierC. Ich milokk, kt6ra zgasla na wiosnq 1971r., nie doczekala nie tylko
jesieni, ale i lata.
TOMASZ JA WORSKI

Ziemie zachodnie w polskich badaniach historycznyciz
z lat 1944/1945-1956. W zwiqzku z ksiqikq Rafata Stobieckiego,
Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce
(IIpotowa lat czterdziestych - poczqtek /at pigkdziesiqtych),
Wydawnictwo Uniwersytetu Lddzkiego, Lddi 1993, s.147)
Autor ksiGki, podzielonej na trzy etapowe rozdzialy, iledzi proces
ksztaltowania siq nowego modelu polskiej nauki historycznej pod piqciorakim
kqtem widzenia: kadrowym, struktury organizacyjnej, zaloien teoretycznometodologicznych, preferencji problemowych i wzorow interpretacji. Mnie
zainteresowal szczegblnie skladnik problemowy, w ktorym ziemie zachodnie i
pblnocne, nazywane wdwczas Ziemiami Odzyskanymi, znalazly szczegblne
usytuowanie. Na nich koncentrowala siq w powainej mierze polska
historiografia. Teraz, ta wlainie historiografia stala siq w prezentowanej tu
ksiqzce przedmiotem najpelniejszej, jak dotqd, refleksji historyka
historiografii. Refleksja ta ma wysoki walor reprezentatywnoici, wyszla
bowiem z gl6wnego osrodka polskiej historii historiografii - z todzi. Ksiqzkq
promujq najwybitniejsi od Smierci prof. Mariana Henryka Serejskiego
historycy historiografii - prof. Andrzej Feliks Grabski i prof. Krystyna
~ r e n i o wka.
s
Postqpujqca stopniowo zmiana modelu polskiej nauki historycznej
zaznaczyla siq najwczeiniej i najwyrainiej wlainie w zakresie problematyki
badawczej - w jej poszerzeniu i niejako przemieszczeniu. Dokonano tego
jednakze w ramach og6lniejszej forrnuty modelowej, mianowicie modelu
panstwowokci polskiej, opowiadajqc siq bqdi za modelem Polski piastowskiej
bqdi t e i Polski jagiellonskiej.

'
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Wraz z narastajqcq przewagq modelu Polski piastowskiej wzrastala
preferencja problematyki ziem zachodnich i polnocnych, dziejow Niemiec i
stosunkow polsko-niemieckich, ale takze stosunkdw z innymi sqsiadami
Polski.
Sens idei piastowskiej sprowadzal siq do stanowiska, ze pierwotnym
obszare~n Polski bylo zwarte terytorium od Odry ... i tu jest jej wlraSciwe
miejsce w Europie; a zatem Slqsk, Pomorze, Warmia, Mazury muszq by6
objqte granicami Polski i silnie z niq zwiqzane; wreszcie, ze panstwo jednolite
narodowo ma szczegblnq wartoSC dla Polski, jest jednym z warunk6w jej
poiqdanej sily (s.6 1-62, 75 i in.).
Nato~niast idea jagiellonska oznaczala oczekiwanie i domaganie siq
szczeg611iego miejsca i szczeg6lnej roli Polski na wschodzie (s.56, 61 i n). To
byly naczelne idee polityczne wsp6~ksztaltujqce, obok innych, powojentiy
obraz polskich dziej6w narodowych.
W tyni kontekkcie rodzi siq pytanie o stopien autentyzmu 6wczesnego
opowiadania siq za granicq na Odrze i Nysie tukyckiej oraz - w konsekwencji
- za preferencja badan historycznych nad dziejami ziem zachodnich.
~rodowiskoeniigracyjne histo1yk6w polskich, holdujqce idei jagiellonskiej
i kontynuujqce przedwojenne badania tw6rc6w tej idei - Oskara Haleckiego,
Ludwika Kolankowskiego i innych, utrzymywalo, ze fascynacja ideq
piastowskq to przejaw sympatii prokomunistycznych, jest ona wyniuszona i
koniunkturalna, zag odrzucanie idei jagiellonskiej oznacza zapieranie siq
okreilonej tradycji, zrywanie korzeni z przeszloSciq (s. 70-7 I).
Natotniast w krajowym Srodowisku historyk6w g6rq wziql poglqd, iz zwrot
ku granicy i ziemiom na zachodzie dokonai siq pod wplywem nowej
nietodologii badan naukowych - materializmu historjcznego i mial bardziej
spontaniczny n i i wymuszony charakter. Autor ksiqzki przytacza wiele
argun~entdwprzemawiajqcych za tym drugim stanowiskiem, choC nie stawia
sobie zadnych cel6w bronienia czy oskariania kogokolwiek. Przytoczmy
wazniejsze z nich.
Przeciez juz przed I1 wojnq S w i a t o w ~w czasie wojny i tuz po wojnie
powstaly i rozwijaly swojq dzialalnoSC zachodnio zorientowane instytuty
(Instytut Zacliodni w Poznaniu, Instytut Slqski w Katowicach, Instytut Baltycki
w Sopocie, a pote~nw Bydgoszczy) i inne plac6wki badawcze Cjak OSrodek
Naukowo-Badawczy im. Wojciecha Kqtrzynskiego w Olsztynie).
Wielu polskich historyk6w jeszcze w czasie wojny zapowiadalo "nowe
drogi" rozwoju historiografii polskiej i pojawienie siq nowego ksztaltu
terytorialnego Polski. Autor ksiqzki przytacza znamienny artykul Henryka
Barycza "0 nowe drogi historiograjii polskiej", pochodzqcy z paidziernika
1944, ale wydrukowany dopier0 w 1946r. 0 nowych zadaniach, jakie stanq
przed historiografiq H. Barycz pisal: "Pogiqbieniu muszq ulec juz wyrainie
zaznaczajqce siq w yoprzednim okresle (mowa o 20-leciu miqdzywojennym S.R.) probleiny zwiyzune z przeszioiciq naszych ziem zachodnich: dzieje
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~ l ~ s k Pomorza,
a,
s p r m y baltyckie, ktdre w pienvszyrn rzqdzie stanq siq
przedmiotem zainteresowania historykdw polskich. Przesuniecie oirodku
pahstwa z nad Wisiy nad Wartq, oparcie granic zachodnich o Odrq, Nyse
Luiycky, trwaie oparcie sic o pdinocny Baityk - winny przynzeSC nawrdt do
badmi i rozwaiah nad podstmami i rozwojem yaristwa piastowskiego. W
dalszyrn rzucie nawrbt do geograficzno-politycznej koncepcji Polski
piastowskiej pociqgnie za sobq koniecznoit przeprowadzenia zasadniczej
rewizji naszych dziejdw" (s.65).
Idqc niejako chronologicznie i spoglqdajqc na interesujqce nas tu
zagadnienie od strony spoteczenstwa - przypomnijmy wyniki referendum z
czerwca 1946r., w kt6rym na pytanie "Czyjestei za granicq nu Odrze i Nysze
Luzyckiej" rzeczywiicie zdecydowana wiqkszoik glosujqcych data odpowiedi
twierdzqcq. Wiemy dzii, ze wyniki referendum zostaly sfatszowane. jednak
sqdziC nalezy, iz w przypadku pytania o nowq polskq granicq zachodniq
doszedl do glosu faktyczny poglqd ludzi. Piszq o tej kwestii jakby na
marginesie, Autor ksi@ki bowiem nie zamierzal lub moze siq obawia! jej
poruszaC.
Waznym momentem w procesie dokonujqcego sic zwrotu w polskiej nauce
historycznej ku problematyce ziem zachodnich by4 pierwszy po wojnie a w
kolejnoici VI1 Powszechny Zjazd Historykow Polskich we Wroctawiu 1948r.
Autor informuje, iz w ramach przygotowari do tego Zjazdu rozpisany zostat
konkurs na najlepsze prace dotyczqce dziejow Ziem Odzyskanych. Na bogaty
plon konkursu zloiyly sic m.in. prace takich jego laureatbw, jak Karol
Malczytiski (dzieje Wroctawia t.1 do 1526r.). Karol G6rski (Panstwo
krzyzackie w Prusach), Kazimierz Piwarski (Dzieje Prus Wschodnich w
czasach nowozytnych) - s.44145. Z kolei na tymze Zjeidzie wSr6d piqciu
Sekcji - najwiqkszq liczbq referatow i frekwencjq uczestnik6w cieszyla siq
Sekcja I; dzieje ~ l ~ s ikWielkiego
a
Pomorza (s.93-98).
A w og6le: nastagila prawdziwa eksplozja publikacji traktujqcych o
ziemiach zachodnich.
W sumie Autor, chyba jak najbardziej zasadnie, stwierdza wielokrotnie, ze
zdecydowana wiqkszoSC historykow polskich opowiedziala siq w6wczas za
nowq granicq zachodniq i preferencjq badan nad dziejami ziem zachodnich
(s.50, 51, 64 i in.). Pisze o spolecznym poparciu sprawy powrotu Polski nad
Odrq i Baltyk (s.70). Wreszcie podkreila, iz wybrana tu przeze mnie
pro bletntyka, "stanowiia jednq z nie tak wielu przeciei piaszczyzn
porozumienia miedzy nowq wiadzq a spoieczeristwem " (s .73).
Zapytajmy zatem, na zakonczenie, czy podobne stwierdzenia mozna by40
by powtbrzyk w odniesieniu do sytuacji obecnej? MySle, ze chyba tak, choC i
zamqtu w tej mierze sporo. Pojawiajq siq przeciez opinie, ostatnio wprawdzie
coraz rzadziej, o 'botrzebie" ograniczenia czy wrqcz zaniechania
"reiimowych" badan nad ziemiami zachodnimi, natomiast szerokiego zajqcia
siq "zaniedbanymi" kresami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej, kt6rym
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przeciez - zauwazmy, historiografia polska poiwiqcala swojq gi6wnq uwagq
przez kilka wiek6w a przez ostatnie polwiecze - historycy emigracyjni.
Moina t e i u nas zaobserwowaC, zwlaszcza w iyciu publicznym, ale chyba
w jakieji mierze takze w nauce historycznej, pewien jakby nawr6t do idei
jagiellonskiej.
Ujawniajq siq pewne tendencje polonocentryczne, megalomaliskie i - chyba
nie bez zwiqzku z nimi - antypolonizmy w innych krajach, zwlaszcza
wschodnich.
Ksiqzka Rafaia Stobieckiego, dojrzale traktujqca o bardzo zloionym okresie
powojennych dziejow Polski i jej nauce historycznej, to bardzo dobra lektura.
Rzetelnie informuje i sklania do refleksji.
KAZIMTERZ BARTKIE WICZ

