KS. BOLESŁAW KUMOR

Archiv für schlesischen Kirchengeschichte. Bd 42. Im A u fträg e des
In stitu ts fü r ostdeutsche K irchen- und K ultu rg esch ich te h erausgege
ben von Joachim K ö h l e r . V erlag A ugust L ax H ildesheim 1984 ss.
V III+ 327.

Om ąw iany 42 tom „A rchiv’u ” przynosi w sumie jedną publika
cję źródłową, 8 artykułów — rozpraw, 8 krótkich kom unikatów,
8 okolicznościowych artykułów personalnych, orsDz inform acje z
działalności In sty tu tu historii Kośoioła i k u ltu ry wreszcie kom uni
k at K om itetu stypendium naukowego kard. Adolfa B ertram a. R e
daktorem czasopisma jest ks. prof. dr Joachim Kohler, profesor
U niw ersytetu w Tybindze.
Publikację źródłową w raz z obszernym wstępem przygotował
Joseph O verath. O bejm uje ona 3 listy ks. Jerzego Dominika B er
ga (t 1837), profesora teologii m oralnej na w ydziale teologicznym
U niw ersytetu W rocławskiego do m etropolity kolońskiego Augusta
hr. Spiegel’a. Listy te są o tyle interesujące, że zaw ierają szereg
ciekawych inform acji o teologach wrocławskich tego okresu, zaan
gażowanych w ruch neologów śląskich. Trzeba jednak stwierdzić,
że (znajomość ks. B erga środowiska w rocławskiego nie była zbyt
wielka, a naw et fałszywa, jak na to wskazuje pochlebna jego opi
nia o biskupie Leopoldzie Sedlnitzky’m, późniejszym ap o stac ie1.
F ranz Heiduk w artykule p.t. Przyczynki do opozycji młodzieży
na Śląsku w latach 1933— 1945 podjął ważny problem postawy k a 
tolickiej m łodzieży na Śląsku wobec hitleryzm u. Jest to pierwsza,
drobna zresztą, próba opracow ania tego tem atu. Katolicka młodzież
na Śląsku była dobrze zorganizowana, wszak tu w Nysie powstał
głęboki ruch katolickiej odnowy Quickborn. Jeszcze przed 1933 r.
ruch ten dystansow ał się od wrocławskiego środowiska uniw ersy
teckiego, gdzie już w 1930 r. narodow i socjaliści zdobyli większość.
Program ow i „ein F ührer, ein Reich, ein Volk” i „ein V aterland”
przeciwstawiali! hasło „dla K rólestw a Chrystusowego i nowych
Niem iec”.
Zasłużony badacz średniowiecza kościelnego na Śląsku R. W alter
podjął tem at „Patrocinia katedry w rocław skiej i innych kościołów
1 W. U r b a n , Leopold hr. Sedlnicki — książę biskup wrocławski
1836—1840 na tle dziejów Kościoła na Śląsku w pierwszej połowie
XIX wieku , Warszawa 1955 s. 265 nn.
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śląskich” (s. 113—135). W ysunął on hipotezę, że wrocław ski biskup
Hieronim , Walon z pochodzenia, należał do kleru kolońskiego i że
to on przeniósł w XI w. z Kolonii kult św. Urszuli i Tow arzy
szek do W rocławia i nadał to wezwanie katedrze wrocławskiej obok
Trójcy Świętej, św. 'Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty, św.
W incentego Męczennika. A utor ustala również daty i fundatorów ,
oraz patronów bocznych kaplic katedry wrocławskiej W szystkich
św ięty ch (1672 r.) Objaw ienia Pańskiego w rezydencji biskupów
w rocław skich (przed r. 1506) i św. Grzegorza Wielkiego (przed r.
1318). Także kilka innych kościołów w diecezh wrocławskiej otrzy
mało wezwanie świętych, czczonych w Kolonii. Tem at kościelnych
w pływ ów kolońskich podjął A utor również w artykule p.t. Dwie
figury kolońskich Ś w iętych to kościele św. Wincentego we W ro
cławiu (s. 137—144). Trzeba jednak stwierdzić, że identyfikacja

nieznanych świętych, podjęta przez Autora, nie jest zbyt przeko
nywająca.
Lucius Teichm ann w artykule p.t. Polska prowincja franciszka
n ów na Śląsku w XII I w ieku (s. 145—158) podjął polemikę z pol
skimi badaczam i średniowiecznej prow incji franciszkańskiej w
Polsce (J. Kłoczowski, K. K antak, T. Szafrański) i stara się udo
wodnić, że prow incji takiej z XIII w. nie było, a klasztory fra n 
ciszkańskie na (ziemiach polskich należały do czeskiej prowincji.
Ulrich Schm ilewski podjął ¡znany w polskiej literaturze historycz
nej problem Sporu o dziesięciny na Śląsku w p ie rw sze j połowie
XI I I w ie k u (s. 159—166). Wiadomo, że spór ten miał charakter opo
ru ze strony Koiścioła przeciwko postępującej germ anizacji Śląska
na skutek osadnictwa niemieckiego i przyjm ow aniu się niem ieckie
go praw a dziesięcinnego 2.
Dział „M iscelánea” obejm uje 8 różnych artykułów . N. R. Adami
w artykule W ażny rękopis do d ziejów W rocławia (s. 167—176)
inform uje o kronice w języku niem ieckim , autorstw a pisarza m iej
skiego w e vW rocławiu, P iotra Eschenlohera z XV stulecia. To w aż
ne źródło, pozostające dotąd w rękopisie, zaw iera cenny m ateriał
do dziejów panow ania czeskiego we, W rocławiu w XV stuleciu.
K ronika ta jest przechow yw ana w H erm ie w Republice F ed eral
nej Niemiec. W spomniany uprzednio Teichm ann podjął problem
Sekularyzacji kom endy Bożego Ciała Zakonu Maltańskiego we
W rocławiu (s. 177- 182). Kom enda ta, ufundow ana przez króla

F erdynanda w 1540 r., została sekularyzow ana po wygaśnięciu
rodziny K olovrat (f 1825) przez władze pruskie. Dwa dalsze drobne
przyczynki, to Dwa krzyże kamienne p rzy kościele w N ow e j Wsi
Legnickiej autorstw a J. Milki (s. 183—184) i D okum enty w gałce
2 T. S i l n i c ki , Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do
końca w. XIV, W arszaw a 1953 s. 304 nn.
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na w ie ży kościelnej w Ostrożnicy koło Koźla pióra H. Dobioscha

(s. 185—196). W artościowy przyczynek do dziejów reformacja p ro 
testanckiej na Górnym Śląsku stanowi arty k u ł J. K um ora p.t.
Rozwój reformacji w dekanatach b y to m sk im i pszczyńskim w
1619 r. w świetle krakowskich w izy ta c ji kościelnych (s. 197—213).
Dalsze artykuły w dziale M iscellanea to Badania nad dziełami
E d y ty Stein — zestaw bibliograficzny opracowany przez k arm e
litanki bose J. Hauke ¡i G. Dick (s. 215—236), oraz Spojrzenie na
polskie czasopisma, czyli omówienie przez H. Tukaya „Śląskich

Studiów Historyczno-Teologicznych” w ich aspekcie historycznym
(s. 237—246).
W ostatnim dziale „P ersonalia” redaktor „A rchiv’u ” Joachim
K ohler wspom niał ks. Josepha Gottschalka, zasłużonego redaktora
tegoż „A rchiv’u ” z okazji jego osiemdziesięciolecia urodzin (s. 247—
249), W. M arschall — ks. p rałata-H u b erta Thienela również z oka
zji osiemdziesięciolecia urodzin (s. 251—252). Z okazji pięćdziesię
ciolecia święceń kapłańskich ks. prof. dra Franciszka Scholza —
ks. J. K ohler uw ypuklił główne rysy jego działalności naukowej
(s. 253—265), zebrał jego bibliografię (s. 271—289), a ks. J. Piegsa
nakreślił jego sylw etkę jako teologa m oralisty (s. 287—290). Z m ar
łem u w dniu 29 X 1982 r. ks. W acławowi Schenkowi H. Griiger
poświęcił bardzo ciepłe wspom nienie f— In m em oriam W enzel
Schenk i zebrał jego bibliografię (s. 285—292). Trzeba wszakże
stwierdzić, że bibliografia ta jest daleka od kompletności. Zesta
wiona pnzeiz samego ks. W. Schenka bibliografia jego prac d ru k o 
wanych w 1972 r. z okazji jego przew odu na profesurę nadzw y
czajną obejm owała 33 książki, rozpraw y i artykuły, poiza hasłam i
w Encyklopedii Katolickiej. Do 1982 r. ukazało się jeszcze kilka
artykułów . H. Griiger w ym ienił tylko 17, poza hasłam i encyklo
pedycznym i (Podpisany był recenzentem dorobku naukowego ks.
W. Schenka przy jego przewodzie o unadzwyczajnienie). Sprosto
w ania wym aga inform acja jakoby ks. Schenk był czynny w dusz
pasterstw ie w Nysie w 1945 r., oraz że w krótce po uzyskaniu dokto
ra tu w 1955 r. na KUL został proboszczem NMP w Bytomiu. Otóż
ks. Schenk od 1945 r. był czynny jako proboszcz w K rapkowicach
do 1946 r., natom iast w Nysie był w icerektorem Sem inarium D u
chownego dla Śląska Opolskiego, a proboszczem u NMP w B yto
m iu został dopiero w kw ietniu 1957 r„ będąc przedtem krótko p ro 
boszczem w Łabędach. Nie jest też pełną praw dą, że pochodził on
z rodziny niem ieckiej. Jego m atka tak, ale jego ojciec należał do
Związku Polaków w Niemczech, stąd imiona w rodzinie: B roni
sława, W acław itp. Trzeba jednak potwierdzić opinię autora, że ks.
Schenk był św ietnym pośrednikiem pojednania narodowego P ola
ków i Niemców, jako że sam iz takiej rodziny pochodził. W jego
papierach personalnych na KUL zawsze stw ierdzał osobiście, że

jest narodowości polskiej. Na uwagę zasługuje również krótkie
i pozytywne In memoriam biskupa Wincentego Urbana pióra
H. Tukiaya (s. 297—298).
Tom om awiany uzupełniają: spis współpracowników, streszczenie
w języku polskim i św ietnie opracow any indeks osób i miejscowo
ści. Całość om awianego tom u prezentuje się dobrze.

