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wieczem i jego instrumentalizacji (w minimalnym stopniu uwzglę-
dnia Autor także odpowiednie wypowiedzi i deklaracje monar-
chów), spróbował Kroll bliżej określić stopień intensywności, 
formy  i funkcje  „przeżywania" średniowiecza przez wymienio-
nych władców. W swej analizie stara się uwzględnić trzy aspekty 
czy poziomy recepcji: monarchiczny, narodowy i społeczny. Oka-
zuje się, że badani Hohenzollernowie bardzo się między sobą 
różnili, jeżeli chodzi o stosunek do tradycji średniowiecznej. Fry-
deryka Wilhelma III i Wilhelma I mało ona obchodziła, Fryde-
ryk Wilhelm IV w stopniu bodaj najwyższym uległ średniowiecz-
nej fascynacji;  obok cech osobowościowych, należy w tym wy-
padku dostrzegać daleko idącą  (zdaniem Autora nigdy przed-
tem ani potem nie osiągniętą)  ich zbieżność z nastrojami sze-
rokich kręgów społeczeństwa niemieckiego doby przed 1848 r. 
Godne uwagi jest przypomnienie przez Autora (s. 73 n.) jedy-
nej w domu Hohenzollernów „wielkoniemieckiej", uniwersali-
stycznej koncepcji politycznej Fryderyka Wilhelma IV, antycy-
pującej  poniekąd  stanowisko później reprezentowane przez Ju-
liusa von Fickera w jego sporze z obozem „małoniemieckim" 
Heinricha von Sybla. Interesujące  są  też uwagi na temat pre-
ferencji  architektonicznych tego władcy i ideowo-politycznych 
przyczyn odstąpienia  w późniejszej fazie  panowania od gotyku 
na rzecz romanizmu i sztuki bizantyjskiej. Instrumentalizacja 
tradycji średniowiecznych, występująca  w zasadzie zawsze, do 
szczególnego znaczenia doszła w czasach i z inspiracji Frydery-
ka III (który ponoć rozważał, w nawiązaniu  do tradycji śred-
niowiecznych, przyjęcie liczby porządkowej  IV), a zwłaszcza — 
w dość charakterystyczny dla tego władcy chaotyczny sposób — 
za Wilhelma II, kiedy to odwoływanie się do średniowiecza er-
folgte  jenseits aller  Inhaltsbezüge  und  geriet  zusehends  zur bloßen 
Formalität,  niekoniecznie przyczyniając  się do „stabilizacji i sa-
mowywyższenia godności cesarskiej" (s. 82). Podjęty przez Krolla 
temat wymagałby bez wątpienia  dalszych badań i znacznego 
poszerzenia pola badawczego. 

J.  S. 

Józef  Ignacy Kraszewski , Listy  do  Władysława 
Chodźkiewicza,  opracował Stanislaw B u r ko t, Wy-
dawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999, ss. 285. 

Autor Starej  Baśni nazywany jest Tytanem Pracy ze wzglę-
du na ogromną  spuściznę beletrystyczną,  natomiast mało kto 
sięgał do przebogatych zbiorów jego listów. O ile otrzymywane 
przezeń są  niemal w całości zgromadzone w Dziale Rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej, to listy jego autorstwa przetrwałe w nie-
wielkiej części (z ok. 40 tysięcy zachowało się zaledwie 1700) 
pozostają  w rozproszeniu po różnych zbiorach, głównie krajo-
wych, i w dodatku pisane są  bardzo nieczytelnie. Toteż z wdzięcz-
nością  przyjmowane są  kolejne tomy zawierające  bloki kore-
spondencji z określonymi adresatami — po drugiej wojnie świa-
towej ukazało się ich kilkanaście, głównie z inicjatywy i w opra-
cowaniu Wincentego Danka. Kontynuatorem jego dokonań jest 
Stanisław Burkot, który przygotował do druku blok zawierający 
220 listów do Władysława Chodźkiewicza (ok.1820-1898), uro-
dzonego na Podolu, a po wojnie krymskiej osiadłego we Francji 
inżyniera o zainteresowaniach naukowych (orientalistyka) i li-
terackich (powieści, dramaty). 

Pierwszy zachowany list Kraszewskiego do niego nosi datę 
25 II 1860 r., kiedy autor przebywał jeszcze w kraju (Warsza-

wa), następny został napisany dziewięć lat później z Drezna, 
ostatni natomiast 2 III 1887 r. z San Remo, a więc na dwa mie-
siące  przed śmiercią  powieściopisarza. Wiele datowanych było 
z więzienia w berlińskim Moabicie, a następnie z twierdzy w Mag-
deburgu; świadczą  one o zażyłości i przyjaźni obu korespon-
dentów. Dowodzi tego treść listów pisarza, a także ich blok au-
torstwa Chodźkiewicza, przechowywany w Bibliotece Jagielloń-
skiej. Jego znajomość pozwoliła wydawcy wyjaśnić w komenta-
rzach niejedną  zagadkę. 

Pomocy w wydaniu udzielił przebywający  od lat w Pozna-
niu historyk literatury z Charkowa, Wołodymir Wasyłenko, do-
skonały znawca archiwów kijowskich i autor książki  Ukraińskim 
tropem polskich  pisarzy XIX  i XXX  w. (datę jej wydania podano 
błędnie na s. 9). On bowiem naprowadził na ślad bloku zacho-
wanego, w Kijowie, zawierającego  łącznie  ponad 300 listów. Sta-
rannie wydane, stanowią  dziś kolejne źródło do badań nad ży-
ciem i twórczością  Kraszewskiego, a także nad jego epoką  i emi-
gracją  polską  we Francji. 

B. K. 

Gabriel S i l a g i, Ludwig  Traube  und der  Münchener 
Lehrstuhlfür  Patristik  (mit  einem Exkurs: zur Thesau-
rus-Frage),  „Aevum. Rassegna di scienze storiche, 
linguisticheefilologiche"  (Milano) 73,1999,3, s. 837-
-890; Hans C y m o r e k, Lachmanns oder  Niebuhrs 
Geist?  Ein Gutachten  Gustav  Schmollers  zur Wieder-
besetzung  der  Berliner  Professur  für  mittelalterliche 
Geschichte  im Jahr  1902, „Jahrbuch für  die Geschich-
te Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift  für  ver-
gleichende und preußische Landesgeschichte" 46, 
2000, München 2001, s. 271-286. 

Czegóż to można się dowiedzieć, wertując  stare archiwalia 
uniwersyteckie! Dwa zbliżone w czasie (1904, 1902) postępowa-
nia w sprawie obsadzenia zwolnionych lub osieroconych katedr 
na dwóch czołowych uniwersytetach Drugiej Rzeszy, dzięki za-
chowaniu się szczegółowej dokumentacji (nie bez pewnej słusz-
ności domyśla się G. Silagi na s. 838: Wenige  Jahre  später wäre 
vermutlich  ein Teil  der  Aktivitäten  im Vorfeld  diskret  telefonisch 
erledigt  worden  und  damit  für  uns verloren  gewesen), przedsta-
wionej przez obu autorów, umożliwiają  wgląd  nie tylko w ofi-
cjalne procedury poprzedzające  nominacje, lecz także — i ośmie-
lam się stwierdzić, że ten aspekt wydaje się bardziej interesują-
cy dla dzisiejszego badacza — w strategię naukową  zarówno 
czynników państwowych epoki wilhelmińskiej (mimo stosunko-
wo znacznej autonomii uniwersytetów i tak decydującej  o obsa-
dzie stanowisk profesorskich),  jak władz samych uczelni i zain-
teresowanych wydziałów, oraz w to co określiłbym jako klimat 
duchowy tej epoki, rzeczywistego końca wieku XIX, na krót-
ko przed katastrofą  I wojny światowej. Niemniej cenne jest też 
światło padające  z wówczas w znacznej części poufnych  mate-
riałów urzędowych na postawy, charaktery, sympatie, antypatie, 
wreszcie zwykłe fobie  bardziej lub mniej wybitnych przedstawi-
cieli intelektualnych elit, ujawnianiu których sytuacje wywołane 
koniecznością  obsadzenia zwłaszcza prestiżowych katedr wybit-
nie sprzyjały. Argumenty rzeczowe przeplatały się z osobistymi, 
polemika sąsiadowała  nierzadko z inwektywą,  prawda że sto lat 
temu jeszcze jako tako limitowaną  akademickimi standarda-
mi. W obu przypadkach poważną  rolę odgrywała argumentacja 
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(rzeczywistego czy rzekomego) nie nadążania  danej dyscypliny 
(w tym przypadku filologii  klasycznej i mediewistyki) za ten-
dencjami nowoczesnej humanistyki. Zobacz filipiki  przeciwko 
szkole G. Waitza („Waitzianern") i Monumenta Germaniae Hi-
storica, które statt  großer  Führer  produkują  jedynie lauter  Unter-
officiere  (s. 274 art. Cymorka). Czyż i w tym rysie nie można 
dopatrzeć się odniesień do dnia dzisiejszego? Mniej istotny na 
tym miejscu wydaje się sam przebieg, a nawet wynik obu po-
stępowań. W artykule Silagiego, zawierającym  pokaźne dossier 
sprawy z 1904 r., na uwagę zasługuje zwłaszcza obszerny me-
moriał Ludwiga Traubego, zawierający  głęboką  analizę dorob-
ku wszystkich kandydatów na następstwo po emerytowanym 
Eduardzie von Wölfflinie.  Wspomnijmy jeszcze, że Wydział Fi-
lozoficzny  uniwersytetu monachijskiego na pierwszej liście kan-
dydatów umieścił na pierwszym miejscu Tadeusza Zielińskiego, 
podówczas profesora  w Petersburgu (w charakterystyce tej kan-
dydatury [zob. s. 877/878] czytamy m.in.: Zielinski  ist seiner Kul-
tur nach deutsch  [...],  die  Familiensprache  ist die  deutsche). 
W artykule H. Cymorka znajdujemy interesującą  analizę stanu 
i tendencji niemieckiej mediewistyki w momencie śmierci Paula 
Scheffer-Boichorsta  (nazwiska Lachmanna i Niebuhra w tytule 
rozprawy mają  symbolizować dwie podstawowe postawy histo-
riografii  niemieckiej: czysto „warsztatową",  o nachyleniu filolo-
gicznym i otwartą  na impulsy „z zewnątrz",  zorientowaną  na 
współpracę z naukami społecznymi) oraz niełatwej drogi do na-
stępstwa po nim (ordynariat uzyskał raczej nieoczekiwanie Die-
trich Schäfer).  Na s. 280-286 znajdujemy opinię Gustava Schmol-
lera, bodaj najbardziej prominentnego przedstawiciela socjolo-
gizującego  kierunku w ówczesnej historiografii  niemieckiej, bę-
dącej  zarówno analizą  stanu mediewistyki niemieckiej (ist  auf 
einen todten  Punkt  angekommen  [...]. Die talentvollsten  jüngern 
Gelehrten  die  mit dem  Mittelalter  begannen, wandten  sich des-
halb rasch der  neueren Geschichte zu [następują  przykłady] [...]. 
Die ganze Einteilung  der  Geschichte in alte,  mittlere  und  neuere 
ist überlebt  itd., zauważmy: uwagi w znacznej mierze trafne  i ak-
tualne także obecnie!), jak również poszczególnych kandydatur 
do osieroconej katedry. 

J.  S. 

nymi polskimi. Dodajmy, że Austriak Schmid należał do bynaj-
mniej nie nazbyt licznego grona mediewistów przeciwnych na-
zizmowi, co po Anschlussie Austrii w 1938 r. pociągnęło  za so-
bą  najpierw przejściowe internowanie, a następnie przeniesie-
nie w stan spoczynku i powołanie do wojska niemieckiego. Na-
uka polska, zwłaszcza dobitnie w artykułach wspomnieniowych 
po śmierci Schmida (M. Sczaniecki, Czas. Pr.-Hist. 15, 1963, 1, 
s. 336-338; K. Koranyi, Kwart. Hist. 71, 1964, 1, s. 287-289; 
K. Tymieniecki, Rocz. Hist. 30, 1964, s. 265-270; J. Sawicki, Pra-
wo Kanoniczne 9, 1966, 3-4, s. 445-471 [z pełną  bibliografią 
Zmarłego]), niejednokrotnie dawała wyraz uznaniu dla jego 
dorobku i postawy. Także w ostatnio wydanym tomie prac wy-
branych Herberta Ludata (Słowianie  — Niemcy  — Europa, 
przekł. i posłowie J. M. Piskorski, Marburg-Poznań 2000, s. 317-
-320) znalazło się miejsce dla wspomnienia o H. F. Schmidzie. 
Zasługą  M. Krzoski pozostanie zwrócenie uwagi na korespon-
dencję pomiędzy Schmidem a Wojciechowskim, zachowaną  czę-
ściowo dla lat 1925-1931 w przechowywanej w archiwum Insty-
tutu Badań nad Europą  Wschodnią  i Południowo-Wschodnią 
uniwersytetu wiedeńskiego spuściźnie Schmida (25 listów i kart 
pocztowych). Niestety, przedwojennej korespondencji Z. Woj-
ciechowskiego, prawdopodobnie zaginionej w czasie wojny, nie 
udało się odnaleźć. Na podstawie tej korespondencji i fragmen-
tarycznie wykorzystanych innych materiałów, Krzoska próbuje 
przedstawić dzieje naukowych kontaktów Schmida z Wojciechow-
skim, zwłaszcza jedynie częściowo uwieńczonych powodzeniem 
zabiegów o udostępnienie prac polskiego uczonego w niemiec-
kich przekładach, oraz pomoc w odbyciu przez Wojciechow-
skiego (wraz z Józefem  Widajewiczem) podróży naukowej do 
Niemiec w 1929 r. Wojna przerwała jakiekolwiek bezpośrednie 
kontakty, zarówno jednak (nieliczne) dane przytoczone przez 
Krzoskę, jak również choćby osobiste wspomnienia niektórych 
z wymienionych wyżej autorów (w Polsce Schmid bawił kilka-
krotnie, odnotujmy jego udział w warszawskim kongresie histo-
ryków w 1933 i pobyt w Poznaniu w 1962 r.), wypowiedziane po 
śmierci wiedeńskiego uczonego, świadczą,  że pozostał on wier-
ny swej przychylnej Polsce postawie do końca życia. 

J.  S. 

Markus Krzoska, „ „Verbundenheit  über die  Grenzen 
hinweg ". Die Kontakte  zwischen Heinrich  Felix  Schmid 
und Zygmunt  Wojciechowski  in der  Zwischenkriegszeit, 
„Archiv für  Kulturgeschichte" 83, 2001, 1, s. 205-
-219. 

Autor (zob. też jego: Die polnische Geschichtswissenschaft 
in der  Zwischenkriegszeit.  Ein Überblick,  „Zeitschrift  für  Ge-
schichtswissenschaft"  42, 1994, 5, s. 430-436), stwierdzając  nie-
chętny na ogół (po obu stronach) stosunek polskiej i niemiec-
kiej nauki historycznej w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego, wśród wyjątków  od ogólnego obrazu podnosi przykład dwóch 
wymienionych w tytule historyków ustroju i prawa. H. F. Schmid 
(1896-1963) to postać znana i doceniona w nauce polskiej, po 
pierwsze ze względu na dorobek naukowy, w znacznym stopniu 
dotyczący  zachodniej Słowiańszczyzny, po wtóre zaś — na róż-
norako okazywaną  otwartą  i życzliwą  postawę wobec nauki pol-
skiej i czeskiej, wyrażającą  się częstym referowaniem  i recenzo-
waniem prac uczonych z krajów słowiańskich na różnych ła-
mach, a także bezpośrednimi i naukowymi kontaktami z uczo-

Drogą historii.  Praca zbiorowa pod red. Piotra Dym-
m e l a, Krzysztofa  Skupieńskiegoi Barbary Tre-
l ińsk ie j , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 491. 

Tytuł dzieła w pełni odpowiada zawartości księgi jubileu-
szowej ofiarowanej  przez 41 autorów na 70-lecie urodzin Józe-
fowi  Szymańskiemu, przy czym zawartość zgodnie z szerokim 
kręgiem zainteresowań badawczych jubilata na pierwszym pla-
nie dotyczy mediewistyki (nieliczne teksty dotyczące  czasów now-
szych zamyka studium o stosunku kardynała Augusta Hlonda 
do mediów) oraz źródłoznawstwa. Zbiór poprzedza charaktery-
styka jego drogi nauczyciela akademickiego, organizatora życia 
naukowego i badacza (P. Dymmel) oraz bibliografia  za ostat-
nie dziesięciolecie, stanowiąca  kontynuację ogłoszonej w tomie 
pt. Discernere vera ac falsa,  wydanym w 1992 r. na 60 rocznicę 
urodzin. 

Całość składa się z sześciu działów: I. Fakty,  źródła,  czas; 
II. Ludzie  i miejsca; III. Kancelarie  i dokumenty;  IV. Pieczęcie 
i herby; V. Książki,  biblioteki,  nauka;  VI. Kościół:  organizacje, 


