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jowych mistrzów niemieckich wobec fak tu  poważnego zniszczenia zamku 
Horneck w  czasie powstań chłopskich. Na miejsce tej siedziby wybrano 26 
sierpnia 1525 roku Mergentheim.

Dalsze partie  a rtyku łu  dotyczą już spraw  wypracow ywania koncepcji od
zyskania Prus, stosunku do księcia A lbrechta i innych członków jego rodu 
oraz kontaktów  z Habsburgami. Najciekawsze jednak w ydają się być te partie' 
artykułu , które dotyczą momentów krytycznych, to jest zaburzeń politycz
nych lub wojennych, z którym i Zakon wiązał najw ięcej nadziei. Mowa tu  
rzecz jasna szczególnie o niepokojach w yw oływ anych podwójnymi elekcjami 
królów w  Polsce, in terw encją zbrojną M aksym iliana, czy też w ojnam i szwedz
kimi. W okresach tych napięć nadzieja na  odzyskanie P rus rosła i wielcy 
mistrzowie mobilizowali skrom ne środki, by uaktyw nić swoją dyplomację. Nie- 
załam ała ich naw et koronacja F ryderyka  na króla pruskiego w 1701 roku, 
choć działalność rekuperacyjna Zakonu już od początku XVII w ieku nie miała 
żadnego znaczenia politycznego, a w okresie poprzedzającym była jedynie 
przygryw ką lub odległym tłem  w ydarzeń dziejowych w  Europie. Jeszcze po 
drugim  rozbiorze Polski w 1793 roku Zakon liczył na  jakiś ekw iw alent w za
m ian za utracone Prusy. W ielosetletnie dążenia Zakonu do odzyskania P rus 
skończyły się całkowitym  fiaskiem. Protektorow ie habsburscy w ykorzystyw ali 
bowiem jedynie Zakon dla w łasnych dynastycznych celów. Mimo to historia  
Zakonu po roku 1525 stanowi interesującą przygryw kę do głównych tendencji 
i nurtów  wydarzeń europejskich, ujaw niających wielopłaszczyznowe powiąza
nia wewnątrzeuropejskie.

Można mieć nadzieję, że a rtykuł Udo Arnolda, stanowiący szeroki prze
glądowy sondaż działalności w zasadzie zewnętrznopolitycznej Zakonu, oparty 
często o m ateria ły  całkowicie nie wykorzystane, zachęci badaczy do dalszych 
studiów, zwłaszcza że bogaty i dotąd nie w ykorzystany m ateria ł źródłowy 
pozwala na  wieloaspektowe ujęcie zagadnienia.

Maksymilian Grzegorz

W oldemar G astpary, H istoria protes tan tyzm u  w  Polsce od  potoioy XV III w. do I  w o jn y  
światowej,  W arszawa 1977, Chrześcijańska Akadem ia Teologiczna, ss. 398, nlb. 2.

Dzieje polskiego protestantyzm u nie m iały dotąd gruntow nej, rzeczowej 
syntezy. O ile  sam  okres reform acji i kontrreform acji został w bardzo dużym  
stopniu zbadany, to późniejsze lata  — nie licząc sporadycznych prób — pozo
sta ją  do dzisiaj dziedziną mało rozpracowaną. Nie mogą tego wrażenia zmienić 
opracowania niemieckie, szczególnie trzy  m onografie ks. d r. E dw arda Kneifla, 
k tóry  mając możliwość zebrania, jeszcze przed II w ojną św iatową, w ielu szcze
gółowych informacji, nie potrafił wyzbyć się n iektórych tendencyjnych — 
szczególnie w spraw ach narodowościowych — uproszczeń i zniekształceń. 
P rzyjm ując jednak naw et te trzy  prace jako fak t naukowy, nie można pozbyć 
się wrażenia ogromnej potrzeby opracowania tem atu  ze strony polskiej i dla 
polskiego czytelnika.

Podjął się spełnienia tego uczony chyba najbardziej ku  tem u predestyno

30*



468 Recenzje  i omówienia

wany, ks. prof, d r  W oldemar Gastpary, rek to r Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w W arszawie, autor dwóch książek (Sprawa toruńska 1724 i Bi
skup Bursche i sprawa polska) oraz w ielu przyczynków poświęconych dziejom 
protestantyzm u w Polsce.

Autor podzielił swoją pracę na cztery rozdziały, w ram ach których poru
szył następujące zagadnienia: 1. protestantyzm  polski w  okresie upadku Rze
czypospolitej — z problem em  korelacji: polscy dysydenci a m ocarstwa ościen
ne oraz tak  ważkimi wydarzeniam i jak  unia sielecka 1777 i synody generalne 
w  Węgrowie w latach 1780 i 1782; 2. ewangelicyzm w zaborze pruskim  ze 
szczególnym uwzględnieniem kościelnych przem ian struk tu ralnych  i ustrojo
wych oraz niedoli polskich ewangelików na Śląsku, w Wielkopolsce i na  Ma
zurach; 3. protestantyzm  w zaborze austriackim , przede wszystkim w Galicji 
i na Śląsku Cieszyńskim; 4. ewangelicyzm w  zaborze rosyjskim, gdzie docho
dziło do konfrontacji zarówno między ewangelikam i lu terańskim i a reform o
wanym i, jak  i między protestantyzm em  polskim a niemieckim.

W niniejszym  omówieniu zajm iemy się protestantyzm em  polskim w za
borze pruskim, a przede w szystkim  na Mazurach. Temu problemowi autor 
poświęcił osobny podrozdział (ss. 155—164). Przedstawiwszy wcześniej proble
m y ustrojowe w Kościele Ewangelickim w  Prusach, między innym i ważką 
spraw ę unii kościelnej w 1817 roku, autor skoncentrował się na  zagadnieniu 
miejsca, jakie polski lud ewangelicki na  M azurach zajm ował w państwie 
pruskim. Szczególnie interesujące są rozważania nad stanem  świadomości n a 
rodowej M azurów i nad dążeniam i do ich germanizacji, także na gruncie ko
ścielnym. Po skonstatowaniu, że narodowość, poczucie przynależności narodo
wej jako wyraz pewnych dążeń społecznych wykształciły się stosunkowo póź
no, autor stwierdza: „Wtedy Mazurzy już od wieków byli mieszkańcami i oby
watelam i Prus. Co więcej w tedy nie było państw a polskiego. M azurzy prawie 
że nie mieli inteligencji, z Polakam i stykali się dość sporadycznie i w okolicz
nościach dla polskości raczej niekorzystnych [robotnicy sezonowi z Królestwa 
na Mazurach] —• — Mimo to  M azurzy pozostali w ierni swojej mowie i oby
czajom, ponieważ niemieckie otoczenie początkowo uważało M azurów za ele
m ent pewny, k tóry zresztą skazany jest na  stopniowy zanik i wchłonięcie przez 
niemiecką większość. Można naw et twierdzić, że polskości M azurów nie brano 
tak  serio, jak  innych Polaków w zaborze p ruskim ” (s. 157). W ydaje się ko
nieczne uzupełnić te  stw ierdzenia — co autor później zresztą czyni — że na 
u trzym anie polskości na M azurach m iała wpływ zasada reform acji, przyznająca 
każdemu narodowi swobodę w yznaw ania w iary  w  swoim języku. Na tym  mię
dzy innymi tle wynikła spraw a zaangażowania specjalnego zastępcy generalne
go superin tendenta do spraw  mazurskich, zrealizowana w 1868 roku (s. 161).

Omawiając problem  germanizacji Mazurów, au tor podkreśla wagę poli
tycznego położenia P rus Wschodnich, ograniczanie nauki w języku polskim 
(s. 158), m ałą liczbę duchownych znających język polski i mogących w  związku 
z tym sprawować funkcje duszpasterskie n a  M azurach oraz świadome lekce
ważenie tej sprawy, szczególnie po roku 1872, przez władze kościelne (ss. 159— 
161).

Interesujące w ydają się rozważania autora nad rolą ruchu grom adkarskie- 
go. W omawianej pracy trak tu je  się go przede w szystkim  jako n u rt społecz- 
nościowy — pietystyczny, w yrosły na  gruncie opozycji wobec racjonalizm u
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w  Kościele, wobec wprowadzenia unii kościelnej oraz wobec w ypierania języka 
polskiego z życia kościelnego (s. 159).

Jak  każda szeroko zakrojona synteza, tak  i ta  m onografia opiera się prze
de wszystkim  na m ateria łach  już publikowanych. Niesie to jednak niebezpie
czeństwo uproszczeń i przejęcia pewnych nieścisłości. Przykładow o posługując 
się zachodnioniemieckim opracowaniem  W althera  Hubatscha Geschichte der 
evangelischen Kirche Ostpreussens i przytaczając zdanie prezydenta prowincji 
P rusy  Wschodnie Richthofena, że w 1902 roku na „117 parafii w  dwujęzycznej 
części M azur aż w 63 konfirm acja odbyw a się w języku polskim, zaś w  innych 
albo tylko po polsku, albo w obydwu językach, tzn. przemówienie konfirm a- 
cyjne po polsku, ak t konfirm acji zaś w języku niem ieckim ” (ss. 162—163), 
autor powinien chyba jednak wspomnieć o tym, że w tym  okresie już w żad
nej m azurskiej parafii lekcje konfirm acji — a więc fak t dla tych rozważań 
najw ażniejszy — nie odbywały się w  języku polskim.

Również za H ubatschem  przyjęta data pow stania ruchu grom adkarskie- 
go — rok 1860 (s. 159) jest nieścisła. Skądinąd wiadomo, że grom adkarstw o na 
M azurach rozwinęło się najpóźniej około 1848 roku, a na P ruskie j L itw ie już 
na  początku XIX w ieku za spraw ą tzw. „braci salzburskich”.

W ydaje się też że z pożytkiem można było wykorzystać dwie nie uwzględ
nione przez autora  prace: R. K am mela Die Muttersprache in  der polnischen  
Verkündigung  i ks. J. Narzyńskiego Z dziejów żyw iołu  polsko-ewangelickiego  
na Mazurach. Można też było szerzej omówić rolę księży Gizewiusza i M ron- 
gowiusza.

Zastrzeżenia te nie podważają jednak ogólnej oceny książki. Jest to cenna, 
potrzebna i co ważne — obiektywna pozycja.

Ryszard Otello

E. A leksandrowska, Geografia środowiska pisarskiego, w: Problemy literatury polskiej 
okresu Oświecenia, seria druga, praca  zbiorowa pod red. Z. Golińskiego, W rocław -W ar- 
szaw a-K raków -G dańsk 1977, ss. 217—338 +  m apy;
E. A leksandrow ska, Pisarze — generacje i rodowód społeczny, w : Słownik li te ra tu ry  
polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, W rocław-W arszaw a-K raków -Gdańsk 
1977, SS. 471—482;
Z. Florczak, Udział regionów  ru kształtow aniu się p iśmiennictwa polskiego X V I  w ieku .  
S tu d iu m  z zakresu socjologii pisarstwa, W roclaw -W arszaw a-K raków  1987 +  mapy.

W  obszernym studium  z socjologii p isarstw a realizowała Zofia Florczak 
przed jedenastu  laty  podstawowe zasady sta tystyki historycznej, bez której 
nie obejdzie się dziś żaden badacz dziejów o am bicjach ogarnięcia perspekty
wicznie i syntetycznie tzw. zjaw isk masowych. P raca  Florczak m iała na  celu 
opisanie geografii środowiska pisarskiego w ieku XVI, epoki wspaniałego roz
kw itu  k u ltu ry  polskiej, ale bogaty m ateriał faktograficzny, zestawienia tabe
laryczne i mapy, „karty  geograficzne” i w ykresy  nadaw ały  jej charak ter in te r
dyscyplinarny. Teraz otrzym aliśm y dwie wartościowe pozycje — poświęcone 
tym  razem  epoce Oświecenia — które  powielają statystyczno-socjologiezno- 
-historyczne metody zastosowane przez Florczak, a dotyczą geografii środo


