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grunwaldzkie zostało w  ówczesnych m ożliwościach w ykorzystane. Autor 
stwierdza, że Malbork nie w padł w  polskie ręce z powodu gnuśności Jagiełły.

W dalszym  ciągu prof. Koczy omawia Grunwald na tle dziejów  polsko- 
niem ieckich, stwierdzając, że w  stosunkach obu narodów jest coś nienorm al
nego. Na przestrzeni dziesięciu wieków: „Były wojny, rozejmy, zaw ieszenia  
broni, ale nie było pokoju, bo go nie było w  duszy zdobywców ani prześlado
wanych. Żaden naród nie m oże dyszeć w iecznie nienaw iścią, jak nie może żyć 
zemstą. N iestety, tak było tu przez w ieki, w ięc dzieje polsko-niem ieckie mają 
w sobie coś patologicznego” (s. 16). Jest to odczucie stosunków polsko-niem iec
kich przez Autora, rzecz zrozumiała, bardzo subiektyw ne i, w ydaje się mimo 
w szystko, zbyt pesym istyczne.

Jeśli zaś chodzi o sam Grunwald — stwierdza prof. Koczy — to obok historii 
wojny jest tu historia uczuć i charakterów obu narodów. O ile u Krzyżaków  
dom inowało poczucie zaborczości, pogardy i nienaw iści, to Polacy doznawali 
zawsze uczucia krzyw dy i słuszności sw ojej sprawy. Autor charakteryzuje 
rów nież sylw etki obu głów nych bohaterów dramatu grunwaldzkiego — 
W ładysława Jagiełłę i Ulricha v. Jungingen.

W zakończeniu prof. Koczy stwierdza z uczuciem: „Błogosławione pokolenie 
nasze, bo gdy nad pokoleniem  Drzymały gw iazdy gasły i ziemia się usuwała  
spod nóg, nasze pokolenie, jako pierwsze dostąpiło łask i ucałowania ziemi, 
na której:

Anno M(illeno) C quatuor iungeque deno .
Luce m issorum  in orbem apostolorum
Ense Polonorum cecidit gens Teutunicorum ” (s. 31).

Janusz Jasiński

HENRYK ZINS, Walka Polski o obsadę b iskupstw a warmińskiego na 
przełomie X V  i X V I  w ieku  na tle  po li tyki zjednoczeniowej,  A nnales U niversi
tatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1957, vol. XII, 3, s. 49 — 102.

Do ogłoszonych już w  poprzednich latach cennych prac z historii Warmii 
dołączył prof. Z i n s  nową pozycję. Podjęta w niej została problematyka 
zw iązków  W armii z Rzecząpospolitą w burzliwym  okresie zwalczania kandy
datów  królewskich na stolec biskupi i wyborów ludzi nieprzyjaznym  okiem  
w idzianych na dworze królewskim . Autor w  sposób bardzo sum ienny przed
staw ił spory m iędzy kapitułą a dworem, ciągnące się przez w iele lat i szukające 
rozstrzygnięć przede w szystkim  w  kurii papieskiej. Szczególną uwagę autor 
zw rócił na dotychczasową ocenę w  historiografii oraz na przedstawienie argu
m entacji obu stron. Do sporu nieustannie w łączał się Zakon Krzyżacki, próbu
jąc rozszerzyć sw oje uprawnienia i wTpływ y. Kapituła i biskup warm iński 
w pew nych sporach i przeciwstawianiach się ingerencji króla znajdowali 
w spólny język z Zakonem, ale tylko na krótki czas i ostatecznie powracali do 
sojuszów  z dworem przeciwko intrygom Zakonu. Prof. Zins w ielu  zagadnień  
nie rozwiązał, postulując dalsze poszukiwania dokumentów uzupełniających. 
Szczególnie dotyczy to postawy biskupa Łukasza Watzenrode wobec Zakonu. 
Przytaczając dotychczasowe, bardzo sporne i różnorodne, opinie, dochodzi 
prof. Zins do wniosku, że problem w  dalszym ciągu nie został w  sposób w y
starczający w yjaśniony. Z ciekaw ych relacji prof. Zinsa wynika jednak n ie
zbicie konieczność porzucenia uproszczonych poglądów na jednolitość postawy  
biskupa Łukasza i dostrzeganie ew olucji w ynikającej zresztą z całego zespołu

149



przyczyn, zahaczających o siłę  króla polskiego, o m ożliw ości przeprowadzenia  
am bitnych p lanów  w yodrębnienia m etropolii pruskiej. Om awiana praca łączy  
w  sposób interesujący problem atykę ustaleń praw nych w pierw szym  (1479) 
i drugim układzie (1512) piotrkowskim  z konkretnym i obsadam i opróżnionego 
biskupstw a. W pracy przedstaw ione zostały kłopotliw e dla króla sytuacje, 
pow stałe na skutek oporów kapituły. Zręcznie w ykorzystując kontakty z kurią 
rzymską um iała kapituła w arm ińska utrzym ać sw oich elektów  na stolcu  
biskupim , ale dwór królew ski potrafił nie tylko przeciągać przeciw ników  na 
sw oją stronę, lecz i poszerzać sw oje upraw nienia aż do pełnego zw ycięstw a. 
W łaśnie taka ew olucja sytu acji i w szystk ie elem enty, które do niej doprowa
dziły, poprzez w ybory M ikołaja Tungena, Łukasza W atzenrodego, Fabiana  
L uizjańskiego, M aurycego Ferbera i w reszcie Jana Dantyszka, stanow ią główną  
treść om aw ianej pracy. A utor nie tylko przedstaw ił w  sposób w yczerpujący  
i przekonyw ający historyczny bieg wydarzeń, ale pośw ięcił ogromną uwagę 
zreferow aniu strony form alnej sporów. C zytelnik otrzym uje pełne zestaw ienie  
argum entów  praw nych sam ej kapitu ły, jak i uzasadnień dworu królew skiego, 
przy czym  do tego dodana jest ich ocena w  dotychczasowej historiografii pro
blem u oraz stanow isko sam ego autora. Skom plikow any proces przezw yciężania  
partykularyzm u kapituły i zw ycięstw a koncepcji dworu polskiego, i to po 
długich latach niepow odzeń, został opracowany w  sposób pow ażnie w zbogaca
jący dorobek naszej w iedzy o przeszłości W armii.

W ydaje m i się, że w ysunięcie królew icza Fryderyka na b iskupstw o w ar
m ińskie mimo uzasadniania -względami ogólnopaństw ow ym i i polityką zjedno
czeniow ą w yłącznie było rówmież i to w  poważnym  stopniu w ynikiem  polityki 
dynastycznej. Autor poprzestaje na tłum aczeniach króla i n ie precyzuje w ła s
nego stanow iska, ani też n ie dowierza kom entarzom  królew skim , co w yda
w ałoby się bardziej uzasadnione. Innym  m om entem  spornym jest przeciw sta
w ianie sytuacji, raczej upraw nień, b iskupów  w arm ińskich przyw ilejom  bisku
pów  niem ieckich (str. 53). Chciałbym  zwrócić uw agę na różnorodność sytuacji 
praw nej wśród biskupów na terenie Cesarstw/a Rzym skiego Narodu N iem iec
k iego i konieczność precyzji porównania, gdyż niesłuszną jest rzeczą pom ijanie 
dyferencji. Za najbardziej celow e i upow ażniające do analogii (czy przeciw 
stawień) uznać należałoby chyba biskupstw o kam ieńskie na Pomorzu Zachod
nim. N aturalnie są to k w estie  dyskusyjne, które zapewme w  zapowiedzianej 
obszernej m onografii na tem at problem atyki jednoczenia powtórnego W armii 
z R zecząpospolitą szlachecką znajdą sw oje w yjaśnienie. W każdym  razie 
m iłośnicy przeszłości W armii czekają na nią z niecierpliw ością.

Tadeusz Cieślak

W ŁADYSŁAW  CHOJNACKI, JAN KOWALIK, Bibliografia niemieckich  
bibliografii do tyczących Polski 1900 — 1958, Poznań 1960, In stytut Zachodni, 
s. 252.

Pracownikom  naukow ym  oraz tym  działaczom , którzy pragną w  sposób 
pogłębiony zajm ować się problem am i polsko-niem ieckim i, oddana została do 
użytku piękna pozycja bibliograficzna. Orientuje ona w e w szystkich biblio
grafiach „w ydanych w  N iem czech i to  bez w zględu na pochodzenie i charakter 
oraz także w ydane gdzie indziej, o ile N iem cy byli ich autorami, nakładcam i 
czy w spółw ydaw cam i” (str. 11) i d latego stanowi pozycję, bez której nie może 
obejść się żadna biblioteka mająca am bicję specjalizacji w  zagadnieniach  
polsko-niem ieckich. P ierw szy z autorów, dr W ładysław  C h o j n a c k i ,  jest 
dobrze znany czyteln ikow i polskiem u z w ielu  prac dotyczących przeszłości 
Mazur i W armii. Jego osiągnięcia w  dziedzinie bibliografii, w ym agającej
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