DEUTSCHLANDS GRENZEN IN DER GESCHICHTE.
Herausgegeben van Alexander Dernandt, Munchen 1990, ss. 304

Sam pomysl opracowania monografii oiejmujqcej tematyke granic
Nierniec, ujqtq zarowno v,. historycznej zmienndci jak i wsp6lczeSnie,
pojawil sic w si-odowisku historyk6w i geografdw Uniwersytetu w Berlinie zimq 198711988. W tym czasie zostaly przygotawane geograficzne studia dotyczqce ,,naturalnychHgranic Nierniec. Rownoczesnie z pracami nad
historycznq monografiq granic Niemiec toczyly sie spory i dyskusje WOk6f terminu ,,Mittellage" - ,,srodkowegoV poloienia Niemiec W dziejach,
we wspblczesnej i przyszkej Eurapie. Pierwsze wydanie monografii ukazalo sie w 1989 r. - drugie, poprawione i uzupelnione, bedqce przedmiotern naszych uwag, w Monachium w 1991 r. Ksiqzka ta ukazala sie przed
zjednoczeniem obu palistw niemieckich, totez niektdre spostrzezenia i dyskusje przedstawione w niej strac~lyna aktualnosci. Podobnie rzecz sic
ma w przypadku rozdzialu napisanego przez Helmuta Wagnera, odnoszqcego sic do wewnetrznych niemieckich granic, ukazanych - trzeba to
przyznat - w sposdb obiektywny. JednoczeSnie przedstawiona zostala
granica wschodnia Nieriiiec, autorstwa Klausa Zernacka.
Monografia sklada sic z siedmiu rozdzia26w. Dwa pierwsze (Granice
w historii Niemiec - Aleksandra Demandta i Nieinieckie ,,naturalne"
granice - Hansa Dietricha Schultza) sq wprowadzeniem: co wsp6lczeSnie
i dawnlej rozumiano pod pojeciem Niemcy, kiedy sic ono pojawilo, jakich
znaczen nabieraly i nabraly terminy ,,DeutschlandVi ,,Grenzen". 0 ile
aspekty polityczne, geograficzne i historyczne majq tutaj swoje wyjasnienie, to podzial Niemiec po 1945 raku nie znajduje - w opinii autor6w
wprowadzenia - iadnego uzasadnienia. A. Demandt stwierdzil, wyprzedzajqc wydarzenia 1991 roku, ii sytuacja granic Niemiec zostanie unormowana drogq poikojowq.
Interesujqcy dla czytelnika jest rozdzlal drugi, odnoszqcy sie do niemieckich ,,naturalnychV granic. H. D. Schultz przedstawil tu pr6by
wyjahiefi terminu ,,Niemcy", podajqc przy tym autordw roinych koncepcji granic Nierniec, a jednoczeknie wyjasniajqc kierunki polityki powiekszania, tworzenia i regulowania ,,naturalnych" granic przez Niemcy
w ciqgu dziejow. Dla nas interesujqce jest pokazanie przechodzenia Niemiec z tzw. ,,HerzenU Europy do ,,Mitteleuropa" w XX wieku. Autor
stwierdza, iz nurtujqce pytanie ,,Was ist Deutschland?" i gdzie jest Srodek Europy? znalazlo swojq odpowiedi w dniu dzisiejszym po zmianach
w Eurolpie Wschodniej i Srodkowej. DziS, kiedy wszyscy tworzymy jednq
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Europe, problem geografow: co jest ,,Srodkiem7' powoli podlega innemu
ujeciu.
Rozdzial trzeci odnosi sie do granic pdlnocnych Niemiec (Reimer Hansen), dalej granic wschodnich, a nastqpnie poludniowych (Josef Riedmann) i zachodnich (Ilja Mieck).
Dla polskiego czytelnika szczeg6lne znaczenie ma rozdzial ,,Deuschlands Ostgrenze". Klaus Zernack omowil do56 szczegdlowo wydanq w
1971 r. monografie Gerarda Labudy ,,Polska granica zachodnia. Tysiqc
lat dziejbw polibycznych". 0 ile w niektbrych momentach K. Zernack nie
zgadza sic z Labudq, to jednak stara sic szuka6 podstaw granicy niemiecko-polskiej w historii stosunk6w miedzy obydwoma panstwami. Interesujqce jest stanowisko autora odnoszqce sie do rozbior6w Polski i udzialu
Prus w tworzeniu ich nowej granicy wschodniej. Wskamje na potegowanie sie po 1815 r. ,,negatywnej polityki Prus wobec Polski" i rozne koncepcje widzenia panstwa polskiego w planach Bismarcka. Dalej zajmuje
sie okresem miedzywojennym i okresla granice obydwu stron w Prusach
Zachodnich i na Gornym Slqsku jako ,,krwawiqcq7'. Przychyla sie do tezy
wysuniqtej przez G. Labude, dotyczqcej wyznaczenia granicy polsko-niemieckiej po 1945 roku, wskazujqc jej piastowskq geneze. Niemiecki autor
realnie patrzy w przyszloS6 widzqc powstanie federalnego panstwa niemieckiego na obszarze miedzy Renem a Odrq. Zapoczqtkowany przez
W. Brandta kierunek polityki Niemiec wobec granicy wschodniej to
punkt zwrotny w stosunkach polsko-niemieckich.
Monografia warta jest zalecenia polskiemu czytelnikowi, a zwlaszcza
geografom i historykom. Kaidy rozdzial zawiera odpowiedniq literature
przedmiotu, co dodatkowo wzbogaca jej walory naukowe.
BOBUMIEA B U R D A
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DAS VEREINIGUNGSPROZESS DER BRD UND DER DDR
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Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszow 1991, ss. 340
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Wprawdzie omawiana ksiqika pomyilana byla przez Autora jako podrecznik dla student6w historii i filologii germanskiej, to jednak w rezultacie czytelnik otrzymal bardzo kompetentny zestaw dokumentbw i publikac ji dot. procesu jednoczenia Niemiec w latach 1989-1 990. Problem
zjednoczenia Niemiec - poza samymi Niemcami - wzbudzil naturalne
zainteresowanie w panstwach sqsiednich, w tym ze zrozumialych wzgled6w takze i w Polsce. Zawodowy polityk, historyk czy dziennikarz-publicysta, aby uzyskae pelny obraz dyskusji, jakq toczyli na przelomie lat
80. i 90. sami Niemcy musial Sledzik na biezqco z uwagq prase codziennq
i czasopisma niemieckie w obu panstwach niemieckich i do tego wszelkich orientacji politycznych. W gorszej sytuacji by1 normalny czytelnik
interesujqcy sie problematykq niemieckq, ktbry stanowisko r6inych politykbw, intelektualistdw i publicyst6w niemieckich w tej kwestii sledzid
m6gl jedynie z ombwien prasy niemieckiej w polskich tygodnikach. Pamietat. bowiem trzeba, ze proces zjednoczenia Niemiec zhiegl sie w czasie
z kryzysem ekonomicznym w Polsce, co przerwalo regularny doplyw prasy codziennej i czasopism specjalistycznych z obu panstw niemieckich do
Polski. Dobrze sie zatem stalo, ze prof. Zbigniew Leszczynski dokonal rep~ezentatywnegowyboru najciekawszych publikacji niemieckich i dokument6w oraz udatepnil je w wersji oryginalnej polskiemu nytelnikowi.
Mimo ze Autor przyjql za daty graniczne swej publikacji wczesnq
jesien 1989 roku (ostatnie obchody rocznicy powstania NRD i obalenie
berlinskiego muru) oraz paidziern3k 1990 mku (przystqpienie NRD do
RFN, wsp6lne posiedzenie obu parlamentbw, wybory w nowych landach),
to jednak w kilku sprawach poczynil uzasadnione odstepstwa. Slusznie
pnypomnial wczehiejsze stanowisko obu panstw niemieckich w kwestii
zjednoczenia oraz odpowiednie fragmenty konstytucji RFN (art. 23 i 246
oraz preambula). Przytoczyl tez kilka istotnych material6w z konca 1990
roku, w tym uklad zjednoczonych Niemiec z Polskq regulujqcy kwestie
granicme (16 listopada) oraz wyniki wyborbw w RFN z 2 grudnia 1990 r.
Poza abszernym wstepem, w ktbrym Autor charakteryzuje przemiany
w Niemczech w latach 1989-1990 oraz wyjainia kryteria doboru mat e r i a l ~zawartego w ksiqice, publikacja sklada siq z czterech czqSci: publicystyki i wypowiedzi pditykbw, wyboru dokumentbw, tablic i wykres6w oraz kroniki wydarzeh.

Naturalnie podstawowq czeSc ksiqzki stanowi wybor publicystyki i wypowiedzi politykow i i:itelektualistow w kwestii jednosci Niemiec. Autor
przytoczyl: a i 128 obszernych wypowiedzi, wybranych z 30 tytulow gazet,
tygodnikbw, rniesigcznik6w i kwartalnikow reprezentujqcych wszystkie
gl6wne orientacje polityczne w Niemczech. Rqrezentowane w wyborze
sq m.in. organ partii komunistycznej ,,Neues Deutschland", lewicowo-radykalny ,,Konkret9',katolicko-konserwatywny ,,Rheinischer Merkur", protestancki ,,Deutsche Allgemeine Sontagsblatt", organ teoretyczny SPD
,,Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte", rzqdowy ,,General-Anzeiger"
jak i wielonakladowe tytuly: ,,Die Zci"'. ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung", ,,Die Welt" czy ,,Der Spiegel". WSr6d cytowanych autor6w mamy
zar6wno wybitnych polityk6w (Kohl, Schmidt, Lafontaine, Honecker,
Modrow, de Maizibre, Vranitzky, Thatcher i in., jak i znanych ludzi pi6ra:
Grass, hr. Donhoff, Heym, Jackel, Ch. Wolff, Biermann i wielu innych
na jwybitnie jszych niemieckich dziennikarzy i publicyst6w.
Dla ulatwienia lektury tej czgsci ksiqiki Autor podzielil zebrany material na 10 rozdzial6w tematycznych. Pochwali6 trzeba trafnoSC wybranej tematyki. I tak w I rozdziale mamy wczegniejsze teksty pod wspblnym tytulem ,,Die nationale Frage", I1 zawiera publikacje na temat ostatniego jubileuszu ,,panstwa robotnikow i chlop6wWoraz wypowiedzi polityk6w i prostych ludzi o przyszloSci NRD. Rozdzial I11 grupuje publikacje na temat sporu o drogq do jedndci Niemiec, a I V obawy sqsiadbw
Niemiec i niemieckie reakcje na nie. Duiy rozdzial V pt. ,,Ist die Einheit
nicht zu teuer?" gromadzi publikacje o gospodarczych aspektach zjednoczenia. Dwa rozdzialy wypelniajq opinie intelektualistbw o drodze do
jednosci i rozwaiania o niemieckiej kulturze, literaturze. Interesujqce sq
w tej czeSci zwlaszcza refleksje na temat dwdch niemieckich kultur i poszukiwaniach drogi do og6lnoniemieckiej kultury. Zna jdu jemy tu tez
krytycznq i samokrytycznq ocene literatury i sztuki NRD. Jeden z rozdzial6w nosi tytul ,,Die Polen und Deutschen - auf dem Weg zur Verstiindigung". Znajdujemy w nim m.in. artykul A. Michnika pt. Czy
istnienie NRD leialo w interesie Polski. (,,Der Spiegel" z 16.10.1990), uwagi Kohla o postulatach tzw. ,,wypqlzonych", wywiad z premierem T. Mazowieckim (,,Der Spiegel" 5.11.90), interesujqcy artykul hr. Dijnhoff
,,Deutsche und Polen beginnen ein neues Kapitel" (,,Die Zeit" 9.11.1990),
a ponadto kilka publikacji o nowym ukladzie granicznym oraz o mniejszoSci niemieckiej na Slqsku. Ze zrozumialych wzgled6w ta czeS6 budzi
najwieksze zainteresowanie polskiego czytelnika i powinna go w pelni
satysfakcjonowa6.
Walory ksiqiki Z. Leszczynskiego podnosi t e i roznorodnost. form wypowiedzi zawartych w zbiorze. Oprocz artykulow problemowych sq tam
takie wywiady, felietony, reportaie, komentarze, omdwienia wynikow
badan demoskopijnych i ankiet czytelniczych, a takie doniesienia agencyjne, protokoly rozmbw telefonicznych przyw6dc6w palistwowych itp.
Moina dyskutowat. czy niekt6re zawarte w tej czeSci materialy nie powinny znaleie sie w czeSci dokumentacyjnej np. sprawozdania z obrad
parlamentarnych (s. 117 i in.) dot. kwestii ukladu z Polskq.
W sumie czytelnik otrzymal reprezentatywny i obiektywny przeglqd
stanowisk poszczeg6lnych Srodowisk i sil politycznych w Niemczech na
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wezlowe kwestie procesu zjednoczeniowego oraz odpowiedz na obawy
sqsiadow Niemiec na konsekwencje tego procesu.
Natury redakcyjnej jest pretensja do Autora wyboru, ze spis zawartych w zbiorze publikacji zostal ,,ukrytyV niemal w Srodku ksiqzki
(s. 283-291), co bardzo utrudnia jego znalezienie. Tradycyjny spis tresci
zawiera bowieln jedyni? spis f;.tuliw rozdzial6a7 i czesci.
W czesci zawierajaccj dokumenty znajdujemy m.in. - jak juz wspomniano - fragixenty Ronstytucji RFY, uklad podpisany przez tzw. ,,4+2"
12.09.1990 roku, ukSad polsko-nicmiec!.;i z 16 listopada 1990 roku i in.
CzeSC nastepna przybliza polsliicmu czytelnikowi nowe panstwo niemieckie w liczbach, wykresach i zestawieniach. Zawarto tu m.in. podstawowe dane demograficzne, s y l ~ ~ ~prein;erow
tki
nowych landow, zestawienie kanclerzy RFD? od 1949 r., s k h d aktualnego (1990) rzqdu RFN,
sklad parlamentu, wyniki wyborbw w nowych landach i in. W tej cze8ci
znajdujq sie t e i liczne materialy poglqdowe od mapy i herbow po graficzne zestawienia dot. bezrcbocia, ukladu sil politycznych w parlamencie itp.
Koncowa cze5C publikacji to kronika wydarzen. Rozpoczyna jq informacja z 2 maja 1989 roku o przekraczaniu przez obywateli NRD granicy
wegiersko-austriackiej, a konczy wiadomosc z 17 grudnia 1990 o ustqpieniu bylego ostatniego premiera NRD Lothara de Maizi6re ze skladu nowego rzqdu ogolnoniemieckiego na skutek zarzutow o jego wspolpracy
ze Stasi.
Jak z powyzszego przeglqdu zawartosci omawianej ksiqzki wynika,
mamy do czynienia z pierwszym na polskim rynku czytelniczym w miare
kompletnym zestawem materialow na temat przeinian, jakie zaszly w latach 1989-1990 u naszego zachodniego sqsiada. Uwzgledniajqc okolicz110~6,ze ci, ktdrzy naprau.de interesujq sie problei.natykq niemieckq znajq
tez jezyk niemiecki, fakt opublikowania materialow w jezyku oryginalu
nie moie by6 przeszkodq, a jest raczej jej zaletq dla czytelnika.
Byc moze, ze naleialo uzupelniC ksiqikq krotkim zestawem bibliograficznpm, gdyi na rynku niemieckim niemal na biezqco w latach 19891991 ukazalo siq wiele interesujqcych na ten temat publikacji. Autorowi
zbioru, ktory tak dokladnie spenetrowal prase niemieckq tego okresu,
byly one zapewne znane.

Ii E R B E R T N 0 W A K, MOJE POCYNKI A NJEPOCYNKI.
DOPOMNJESKI ZE SEDYM LETZASETKOW.
Ludowe Nakladnistwo Domowina, Budygyn 1991, ss. 165

Autor recenzowanej pracy pisze we wstwie, i e chcial swoimi wspomnieniami wzbogacit literature dolnduiyckq (serbduiyckq) i zamiar ten
udalo mu sie w pelni zrealizowai.. Kazdy taki fakt naleiy skrupulatnie
odnotowa6. ale nie tylko z tego powodu warto Siqgnqk po te wspomnienia.
Ich szczegblny walor polega na tym, i e pisze je serboluiycki pastor luteranski, a zatem przedstawiciel tej czeSci spoleczelistwa ,,enerdowskiego",
kt6ra byla ograniczona w swoich p~awach.Nie bez znaczenia jest r6wniei i to, ze ukazaly sie one w dwa lata po zjednoczeniu Niemiec.
Wprawdzie w ostatnich latach ukazalo sie sporo wspomnien, jednakze
wiele sp&rbd nich ma charakter rozliczeniowy a l h kombatancki. Analizowanych tu wspomnien nie mozna zaliczyi. do zadnego z tych nurt6w.
Chociai spisane zostaly w latach 1984-1991, ich autor nie ulegl panujqcym wbwczas trendom i dzieki temu otrzymalismy barwnq panorame
czasbw, w ktbrych przyszlo mu zyi. i dzialai.. Moie sposbb nakreslenia
tego obrazu jest zbyt tradycyjny, ale za to bardzo osobisty, bez przemawiania w czyirns imieniu, pozbawiony emocji. Pamietnik mqdrego czlowieka zawsze bedzie budzil iywe zainteresowanie czytelnik6w i badaczy.
Trudno oprzek sie ich urokowi i nie dostrzec glebi i celnoici mysli autora.
Urodzil sie on 23 kwietnia 1916 r. w Gdynku (n. Gallinchen) kolo
Chociebuia na Dolnych Euiycach. J u i od najmladszych lat wsp6lpracowal z lokalnymi gazetami, a takie uczestniczyl w serboluzyokiej dzialaln&ci spdecznej. Umozliwilo mu to nawiqzanie znajomat3ci z wybitnymi przedstawicielami ludnosci luzyckiej, a talkie spoleczndci miedzynarodowej. Jak kazdy szanujqcy siq inteligent serboluiycki odbyl podr6i po swojej krainie. W latach pbzniejszych podrbiowal i po innych
krajach, gl6wnie jednak sbwianskich (Polska, Czechy, Bulgaria i in.).
W czasach jego gimnazjalnej nauki w Chociebuiu doszlo do przejqcia
wladzy w Niemczech przez Hitlera. Mlody czlowiek uSwiadomil sobie
znaczenie tega faktu na przykladzie losow kolegi ze szkolnej lawy Herberta Lippmanna, ktbry jako Zyd musial emigrowai. do Australii.
Zdajqc sobie sprawq z tego, ze duchowny seribol.uzycki musi poznak
jeszcze jeden jezyk slowianski, by mogl przy jego pomocy udowodnit do
jakie j rodziny wielkich jezykow naleiy jego wlasny, podejmu je wyprawe
do Wroclawia. Tam zapoznaje sie z kulturq i jezykiem polskim oraz zaprzyjaznil s i z~ wieloma Polakami. W tym miejscu warto podkreili6, i e
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Herbert N~walr w swoich pamietnikach wielokrotnie wspomina Polske
i Polakbw, o ktbryc'h wyraza sie z uznaniem. Nie oznacza to jednak, ze
jego opinie sq bezkrytyczne.
Zaostrzenie polityki hitlerowz'tiej wokec ludnogci. a przede wszystkim
inteligenc~iluiyckiej, spcwodowalo ograniczenie ich pozycji politycznej
i spolecznej. Wielu z nich dostaje siq do obozow koncentracyjnych lub
zostaje wcielonyci~do wojska. Taki 10s spotkal autora recenzowanych
wsp-ogme6, k t o ~ yj-a b duchowny przebywal- w wielu szpitalaeh-na roinych frontach I1 wojny swiatowej. W gorszej sytuacji by1 Frido MGtSk,
z ktorym nasz autor utrzymywal korespondencyjne kontakty, bo musial
walczyk z broniq w reku, a pbzniej dostal sie do radzieckiej niewoli. Fakty
te m ~ a l y ogromne znaczenie dla ich przyszlej dzialalnoSc1, albowiem
F. MGtSk zostaje marksistq, a H. Nowak bqdzie kontynuowal kariere
duchownego.
Pod hniec wojny- ot~zymat on stanowisko pastora w Katowicach,
gdiie zetknqf sie ze wszystkimi tymi problemami, kt6re przeiywala ludnoSc polska i niemiecka na tym terenie. Szczegolnie trudna byla sytuacja
tzw. ,,wasserpolakow", ktorzy m6wili dialektem lub slabo znall jezyk
polski, bowiem czqsto byli traktowani jak Niemcy.
W 1945 r. 10s tak sprawil, ze w jednym wagonie uchodzili za Nysq
Euzyckq: nasz bohater, Niemcy slqscy, Slqzacy, ,,wasserpolacy" i Zydzi.
Wsr6d tych astatnich bylo wielu takich, ktbrzy przezyli ob6z koncentracyjny w Oswiecimiu. Wprawdzie uchodzili oni do Niemiec, ale nie tam
chcieli pozostat, a nawet nie w Europie, lecz przez Berlin i Hamburg
wedrowali do USA.
Po powrocie na Luzyce H. Nowak myslal caly czas o objeciu parafii
serbskiej, ale nigdy nie udalo mu sie tego zrealizowaC. Na jego p r d b y
odpowiadano mu niezmiennie, i e powinien by6 neutralny. Zalecen tych
nie traktowal powainie, bo zdawal sobie sprawe z tego, jak byly one
szkodliwe dla spolecznoSci luzyckie j. Stanowisko pastora luteranskiego
ulatwialo mu zajmowanie sie dzialalnosciq opozycyjnq, chot byla to tzw.
{opozycja legalna. W kazdej z miejscowoSci, w kt6rej przyszlo mu pracowat, odnajdowai kulture, przeszloib, imiona i nazwiska ludnosci luiyckie j. Spotykal sie i korespondowal z na jwybitnie jszymi przedstawicielami
swojego narodu. Pisal i dzialal na rzecz rozwoju tej starej kultury slowianskiej.
Z kart tego pamietnika wyfania sie obraz zycia i pracy inteligenta luiyckiego, ktory jest wierny uniwersalnym wartosciom, ale jednoczeBnie
wzbogaca dorobek kulturalny swojej malej spoleczndci. Obala w ten
sposbb, spotykany dost czesto, zarzut niemieckich dzialaczy politycznych,
i e Euzyczan cechuje egoizm nardowy. W iadnym wypadku nie moina
zgodziC sie z takimi opiniami, czy t e i z twierdzeniami, i e jest to etniczny
skansen lub rezerwat na mapie nowozytnej Europy. Autor tych wspomnien posluguje siq w mowie i pismie dwoma jqzykami (niemieckim i luiyckim), czyta w oryginale dziela pisarzy polskich (np. H. Sienkiewicza
,,Quo vadis"), a takie zna dobrze jezyk angielski. Jest to wiec Eumpejczyk, ktory przez kulture niemieckq czuje sic zwiqzany z Europq Zachodniq, a dzieki swojemu pwhodzeniu jest zadomowiony w slowianskiej
czesci tego kontynentu.
.
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Wspomnienia te przyblizajq nam zupelnie inny obraz Luzyc. Nie ma
w nich folkloru, romantyzmu, tesknoty za przemijajqcq swietnosciq, ale
sq fakty, ktbre dostatecznie mocno komentujq to wszystko, co przezyl
Euzyczanin-Europejczyk w XX wieku. Warto zabiegab o polski przeklad
tych ciekawych i mqdrych wspomnien.
T O M A S Z JAWORSKI
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SLAWISCHES VOLK
W 0 L F 0 S C H L I E S, DIE SORBEN
IM OSTEN DEUTSCHLANDS.
Friedrich
Ebert
Stiftung, Bonn
Bad Godesberg 1991, ss. 80
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Wydanie tej niewielkiej ksiqzeczki nie jest dzielem przypadku, albowiem zjednoczenie Niemiec w 1989 r. postawilo na porzqdku dzlennym
problem istniejqcej tam serboluzyckiej mniejszoici narodowej. Trzeba
pamietab, i e *na to miejsce juz po raz trzeci w tym stuleciu, bo najpierw
w 1918/19 r., a pbzniej w latach 1945-1949. Wprawdzie w Niemczech
istniejq i inne mniejszo$ci, jak np. Fryzowie, czy Dunczycy, ale Serboluiyczanie nalezq do wielkiel rodziny narodbw slowianskich, chociaz od
wielu wiekbw zwiqzani sq z kulturq niemieckq. Poparcie ze strony slowianskich pobratymcbw nigdy nie bylo zbyt efektywne, chob bywaly
okresy wiekszego zainteresowania. Ale dzialajq w tych krajach (przede
wszystkim w Polsce, Czecho-Slowacji i Rosji) grupy sympatykbw, kt6re
interesujq sie kulturq i prawami politycznymi Serboluzyczan. Pamieta6
tez trzeba, ze istnieje duza emigracja serboluzycka w Kanadzie, USA
i Aiustralii, ktbra coraz aktywniej wspiera swoich rodak6w. Nic wiec
dziwnego, ze tak szybko podjeto w Niemczech to zagadnienie i zaliczono
je do najistotniejszych na obecnym etapie budowy nowego panstwa.
Pdpiech ten odbil sie niekorzystnie na konstrukcji ksiqzlu i jej zawartoici merytorycznej. Jezeli chodzi o konstrukcje, to sklada sie ona ze
wstepu, 7 rozdzialbw i zakonczenia. Wstep i rozdzial pierwszy poiwiecone sq ogblnym rozwaianiom na temat polozenia i obecnego stanu Euzyc,
a takze stosunku NRD do Serboluzyczan. W drugim rozdziale przechodzi
Autor do przedstawienia dziejbw tego narodu. Rozdzial ten zatytulowany
jest: ,,Od Prokopiusza do Prus". Pierwsza czeSb tego tytulu nie budzi
zastrzeien, ale Prusy zaakcentowane zostaly chyba przypadkowo. Jeieli
natomiast Autor chcial w ten sposbb podkreilib ich znaczenie dla d r o dzenia kulturalnego Euzyc, to pr6ba ta rozmija siq troche z rzeczywistosciq historycznq. Nie oznacza to jednak, ze Prusy nie mialy w tyrn
swojego udzialu, ale pamleta6 nalezy, iz wiekszq role odegraly idee OSwiecenia, czy Saksonia oraz Czechy. Wynika to rowniez w pewnym stopniu
z treSci tego rozdzialu i dlatego lepiej by bylo go zatytulowat: ,,Od Prokopiusza do Oiwiecenia". Jest to w a k e i z tego wzgldu, ze doplero od
1848 r. narod ten zaczyna wyrazat swojq wole politycznq, ktdra zostala
rozbudzona w okresie OSwiecenia. Prowadzi nas to do wniosku, iz rozdzial trzeci, ktbry nosi tytul ,,Serboluiyczanie do 1918 r.", mozna bylo
podzielit na dwa podrozdzialy. Przemawiajq za tyrn nie tylko wspomniane rozbudzenie polityczne, ale i ich rozwbj kulturalny i gospodarczy
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w drugiej polowie XIX wieku. Rozdzial czwarty ,,Od Wersalu do Poczdamu" w zwiezly spos6b przedstawia losy Serboluzyczan, chob i tu moina
bylo wiqcej uwagi poswiqcib polityce hitlerowskiej, bo bez tego trudno
zrozumiek postawy polityczne wielu Euiyczan w nastqpnym okresie.
Dwa nastqpne rozdzialy zostaly w stosunku do poprzednich znacznie rozbudowane, bo piqty ma 5, a szosty - 4 podrozdzialy. Rozdzialy te, a takze I, dotyczq powojennych dziejbw, a zatem na tym wlasnie okresie koncentruje swojq uwage Autor. Jezeli natomiast chodzi o proporcje, to
moina zauwazyt, ze lata 1945-1949 zostaly znacznie dokladniej przeanalizowane niz nastepne 40 lat. Jest to zrozumiale, bo wtedy decydowaly
sie losy Euzyc, a urielu polityk6w widzialo w tym ,,szanseWzwiqzania sie
z Polskq lub Czechami, albo w oparciu o te panstwa uzyskania niezaleznego bytu. Problematyka ta jest niezwykle ciekawa - niezaleinie od
tego, czy owa ,,szansaMrzeczywiscie istniala. Okres ,,enerdowskiH nie zostat jui tak dokladnie przedstawiony, mimo ze Autor odwoluje sie do
niego w wielu innych miejscach (wstep, zakonczenie itp.), co czyni go
osiq calej pracy. Takie rozproszenie nie sluzy dobrze analizowanej problematyce i oslabia jej zwartost konstrukcyjnq.
Podobnie jest z zawartokciq merytorycznq, na ktorej zbyt czqsto dciska sie dzisiejszy punkt widzenia. Prezentyzm 6w nie ulatwia dojscia
do prawdy, bo nie uwzglednia reali6w historycznych. Przykladem tego
niech bedzie nazwanie Kurta Krjenca brutalnym stalinistq (s. 52) za to,
ze byl zwolennikiem realizmu socjalistycznego w literaturze oraz integracji Niemcow i Serbojuzyczan. Nie bronie Krjenca, ale za takie grzechy
moina oskarzyk wielu innych.
Innq slabdciq tej pracy jest brak dokladnej kwerendy archiwalnej.
Wprawdzie Autor wykorzystal dostepne mu irCEdla drukowane lub publicystyczne, ale nie oddajq one istoty zachodzqcych zmian oraz wagi poszczeg6lnych wydarzen. Dowodem tego moze bye np. przecenienie znaczenia ,,Proluzu" (s. 41) - polskiej organizacji na rzecz Euiyc, dzialajqcej spektakularnie, a pominiecie powstalego w Warszawie w czasie wojny ,,Serbo-Euzyckiego Komitetu Narodowego". Zupelnie niezrozumiale
jest powolywanie sie na opinie czeskie o polskim zaangazowaniu sie w
problematyke serboluiyckq (s. 40), skoro istniejq polskie ir6dla na ten
temat, a rywalizujqcy z Polskq Czesi nie mogli by6 obiektywni, o czym
Autor dobrze wiedzial.
Mimo tych uwag krytycznych nie mozna zapominac, ze Autor podjql
sie trudnego zadania, bo chcial na now0 i w miare obiektywnie przedstawi6 dzieje tej malej spolecznoSci w Niemczech. Drugq zaletq tej pracy
jest to, ze pr6buje ona dokonat bilansu stosunkbw panujqcych na Euzycach w okresie ,,enerdowskim". Autor slusznie zwraca uwage na dwie
strony tego zagadnienia. Z jednej strony byla fasada, czyli podw6jne nazwy miejscowoSci, ulic i urzqd6w, zas w kioskach czasopisma, a w szkolach jezyk serboluzycki, istnial tei Instytut Serbski i ,,Domowina", rozwijala siq nauka, odbywaly siq wreszcie uroczystosci i festiwale. A z drugiej strony polityka energetyczna NRD byla realizowana kosztem wsi
luzyckich, na miejscu ktorych powstawaly kopalnie wegla brunatnego,
natomiast kultura tego narodu byla infiltrowana przez marksizm-leninizm, co powodowalo jej alienacje.
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Dzisiaj nalezy ponownie zastanowit siq nad sytuacjq 1udnoSci serboluzyckiej i rozstrzygnqC problem, czy prowadzit w stosunku do niej polityke integracji, czy t e i koegzystencji. Nb. nie jest to nowy problem,
istnial oil zacvsze, czyli od Prokopiusza. Taki sam dylemat majq Serboluzyczanie, ktorzy przez kulture niemieckq czujq sie zwiqzani z Europq
zacl;ociniq, ale etnicznie usytuowani sq w Europie Srdkowej. Autor tej
pracy opowiada sie za uszanowaniem kultury Serboluzyczan, czyli za
koegzystencja.
Postawienie tego problemu uwazam za jedna z najwainiejszych zalet
tej ksiqiki. Umozliwia to no.we spojrzenie na dzieje Euiyc i ludnosci serbduzyckiej. JVarto zatem zastanowie sie nad nowg1-n podrqcznikiem ich
historii. Niezaprzeczalnq wartoSciq tej ksiqiki jest to, ze inspiruje ona do
dyskusji na analizowane przez niq problemy. Mimo przedstawionych tu
pewnych zarzutow, spelnila ona swojq role. Autorowi naleiy pogratulowak, i e p d j q l sie niemalego trudu, przygotowal ciekawq i mqdrq, bo pozbawionq siereotypow, prace. Kazdy kto interesuje sic Euzycami i ludnoSciq serboluiyckq powinien po tq ksiqike siqgnqc.
TOMASZ JAWORSKI

SAGAN UND SPROTTAU IN DER SCHLESISCHEN G E S C M C m i ,
,,LES VUES DE SAGAN".

Im Auftrag der Stiftung Kulturwerk Schiesien he~ausgegeklr
von Werner Bein, Wiinburg-1992, ss. 148,

0 charakterze- publikacji wiele mbwi juz sam- jej ,,albumawy" wyg 4 d - grube i twarde okfadki w kolorze ciemnej czenvieni, na .ich ty-tulowej czesci kolorowy widok zamku ksiqiecego w Zaganiu, 110 zdje6;
w tym 15 kolorowych, bardzo dobry apier.
Wydawcq ksiqzki jest Fundacja lqskich Dziel Kultury (Die StiftungKulturwerk Schlesien) w Wiirzburgu, na ktbrej zlecenie jej opraeowania
jako dziela zbiorowego dokonal Werner Bein. Z Przedmowy wynika, zewainq ogolicznckciq zrodzenia sie mysli o wydaniu tej ksiqzki bylo na?.
bycie przez Fundacje podczas aukcji w San Marino w 1989 r. wielu dziek
sztuki - gwaszy, akwarel, litografii, nalezqcych wczeiniej do francuskie)
rodziny szlacheckiej Talleyrand-PCrigord, bedqcej wlasciciejem Zagania
przez ponad 100 lat (do 1945 r.), a dotyczqcych wlasnie obu tytulowych
miast Slqskich - Zagania i Szprotawy.
Na bazq zrM4owq bogatej zawartoSci ikonograficznej ksiqiki zloiyly
sie tez, oibok wspomnianej aukcji, zbiory niektorych muze6w (Aachen,
Regensburg) i zwlaszcza licznych bibliotek (Berlin, Giittingen, Herne,
Wieden, Wroclaw), a takze - osdb prywatnych.
Powiqzanie Zagania i Szprotawy w jednq tytulowq pare miast moknaby uzasadniac - w kontekscie treSci ksiqzki - nie tylko zgromadzonymodpowiednim materialem ikonograficznym, bliskosciq geograficmq i zbieindciq losbw dziejowych, ale takze przynaleinokiq od 1932 r. do jednego
(w miejsce dotychczas@wychdwbch) powiatu szprotawskiego, czy te2 faktern wydawania (po dzi.6 dzieli) periodyku pt. ,,Sagan - Sprottauer Heimatbriefe".
Ksiqzka sklada siq, obok Przedmowy piora Eberharda G. Schulza,
z 16 krbtkich - kilku lub najwyzej kilkunastastronicowych opracowah,
ukazujqcych obydtva miasta, lqcznie lub czekiej oddziehie, od rbznej
st~my,ale gl6wnie - i to jest dla niej charakterystyczne - jakby poprzez pryzmat ,,widzialnych" pornnikhw lch przeszlosci. Taki chmakter
majq nieco ogolniejsze opracowania Angeliki Marsch (,,Les vues". Historisch Amichten Sagan und Sprottau, s. 9-32) i Wernera Beina (,,Eine
wohlgebaute Stadt" - Sagan in der schlesischen Geschlchte, s. 33-46;
BiMer aus Umgebung von Sagan und Sprottau, s. 126-143) oraz bardziej
juz uszczeg6lowione - Leonharda Tomczyka (Die Baudenkmaler der
Stad-t Sagan, s. 47-52), Friederike Gleich (Das Schlof3 zu Sagan, s. 5362; Der herzogliche Park uu Sagan, s. 63-72), Bernarda V o g e b q a (Xlei-
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ne Theatergeschichte von Sagan, s. 73-76) czy tzz jedyne opracowanie
Gerharda Schmidta wychodzqce wprost poza Zagan i Szprotawe, mbwiqce
o porcelanie z Gozdnicy (Porzellan aus Freiwaldau, s. 144-147). Obolr tego
sq tu opracowania, ktore mowiq o niekt6rych szczegolniejszych okresach
w dziejach Zagania i jego otoczenia (Matthias Weber, Das Herzogtum
Sagan im Besitz der Ilerzoge von Sachsen 1472-1549, s. 77-79) czy
Szprotawy (Johannes Schellakowsky, Sprottau im Wandel der Jahrhundert, s. 105-114), w tym przypadku z przelomu XIXIXX wieku. Z okresem saskim w dziejach Ksiestwa Zaganskiego Iqczq s ~ epoczqtki Reformacji i gminy ewangelickiej w Zaganiu, ktorej skomplikowane dzieje
przedstawia Ulrich-Hutter Wolandt (Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde in Sagan, s. 80-44). Wreszcie wyraznie widoczny skladnik ksiqzki stanowi przedstawienie niektorych bardziej znaczqcych postaci
z dziej6w obu miast. Dokonujq tego zwlaszcza Karen Lambrecht (Johann
Ignaz Felbiger 1724-1788 und das Stift der Augustiner-Chorherren zu
Sagan, s. 85-90), Henk J. Koning (Carl Weisflog 1770-1828 - ein Biedermeierautor aus Sagan, s. 91-97), Joachim von Below (Die Herzogmnen von Sagan, s. 98-104) i Michael Huesmann (Heimatsuche: Heinrich
Laube zwischen Sprottau und Wien, s. 115-122).
Ksiqzka jest bogata informacyjnie. Z jei kart czytelnik ma mozliwckc?
dowiedzieC sie szczegolnie wiele o rozwop przestrzennym obu miast,
o ich zabudowie i wystroju, o ich tworzeniil i twbrcach, ale takze o ich
niszczeniu w czeSci lub nawet calosci przez llczne wojny, powodzie,
poiary.
Ton wypowiedzi wszystkich autorow jest rzeczowy, spokojny, w pelni
oddaje ducha nowych czasow. Np. tak w przypadku Zagania jak i Szprotawy stwierdza sie wprost - zgodnie z wymowq irbdel - ich pierwotnie
slowianski charakter (s. 33, 105). Pewne jakby echo tego, z czym mozna
sie bylo spotkab jeszcze stosunkowo nie tak dalmo, kolacze sie jui tylko
pojedynczo w przywolanej w ksiqzce (zapewne ze wzgled6w materialowych) literaturze, poprzez takie prace, jak: Kurt Liebig (Hrsg.), Erinnerungen an Sagan - Sprottauer Heimat, Koln - Rodenkirchen 1956; Felix Matuszkiewicz und Georg Steller, Unsere Sagan - Sprottauer Heimat, K6ln 1956; Gerhard Kossert (Hrsg.), Unvergessene Heimat Sagan Sprottau, Detmold 1982 i nieliczne inne.
Literatura, jakq wszyscy autorzy zamieszczajq na koncu swoich opracowan, zwlaszcza ta najnowsza, niemal w calkci niemieckojezyczna, stanowi bardzo cenny skladnik ksiqiki, bowiem pod tyrn wzglqdem - z r6znych powod6w - nie zawsze jestesmy calkowicie na biezqco. Np. z pewndciq wielu z nas nie wiedzialo o tym, i e przed 20 laty ukazala sie w
Niemczech praca zbiorowa o Zielonej Gdrze i jej okolicy (Stadt und
Landkreis Griinberg in Schlesien. Hrsg. Claus Ernst, Heusenstamm 1971).
Z faktu, ze w wyszczeg6lnionej i wykorzystanej w ksiqice literaturze
znajduje sie zaledwie kilka prac autor6w polskich, w tym - co z przyjemnoiciq wypada odnotowab - dwoch zielonogdrskich (Stanislawa Kowalskiego i Hieronima Szczeg61.y), wynikajq z pewnoSciq okreslone jej
pewne braki, w kt6re - jako moke jui nazbyt szczeg6lowe - nie chcialbyrn siq tu wdawab.
Ze spraw polemicznych, ktdre mogq sie nasuwab w zwiqzku z lekturq
ksiqzki, chcialbym zwrbcib uwage tylko na jednq, majqcq szerszy i og61-
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niejszy charakter. Mianowicie, mbwienie o ,,katolickim O$wieceniu", zardwno w sensie ogolnym, jak i jakirns szczeg6lnym (jak to czyni sic w
ksiqzce w odniesieniu do Slqska i postaci Jana Ignacego Felbigera, s. 87,
go), nie wydaje mi siq uzasadnione. Nie przemawia za tym ani ,,wyznaniowy" rodowod OSwiecenia (ktore wczesniej wyksztalcilo sie w krajach
protestanckich), ani szybko56 jego recepcji (skoro w krajach katolickich
napolykalo gwaltowniejszy opor), ani jego opozycyjny charakter wobec
w znacznej mierze katolickiego Baroku, ani spoleczny zasieg (kt6ry by1
szerszy i pelniej-zy u7 krajach o barclziej zaav?ansom:anym ogdlnym rozwoju, a wiec rar.7ej - - pro+e.t~ncl--i:h).mi M-if'c in.nyc1i'racji. Problemu
KoScidl katolicki a Oswiecenie nie da siq sensownie rozwiqzai: uciekajqc
sie do argumentu, ze w&r% bwczesnej inteligencji bylo wielu ludzi w sutannach i habitach. Jest to fakt niewqtpliwy, ale niewniernie trudno wymierzalny, skoro zwazymy, ze przeciez czesto pod sukniq duchownq kryly
sie z.gola Swieck-le u ~ i y s l Postaury
~.
i zachowania calych korporacji i instytucji koscielnych, poprzez kt6re rnozerily probowat dociekab istoty interesujqcego problemu, wydajq sie raczej przeczyC opinii o ,,katolickim
Osv~ieceniu".Ale to jakby na rnarginesie.
Ksiqika ma duzq wartos6 poznawczq, spolecznq, dydaktycznq. Zasluguje iia szerszy odbi6r czytelnikow. W szczeg6lno~cizalecam jq badaczom, studentorn, nauczycielom, mifosnikom historii.
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