
w gronie antropologów kultury, etnologów, historyków i innych badaczy zaj-
muj¹cych siê problematyk¹ kultury i to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnych”.

Barbara Górnicka

Wieluñski s³ownik biograficzny, red. Zbigniew Szczerbik, Zdzis³aw W³odar-

czyk, t. 1, Wieluñ 2012, 142 ss.

Ostatnimi czasy bardzo modne sta³o siê propagowanie szeroko pojêtego re-
gionu i jego historii. Coraz wiêcej osób zwraca uwagê na tzw. ma³e ojczyzny
i próbuje uchroniæ od zapomnienia ich piêkno, historiê i wyj¹tkowoœæ. W zwi¹z-
ku z tym organizuje siê ró¿nego rodzaju wystawy czy programy edukacyjne
promuj¹ce œrodowisko, lecz równie¿ wydaje publikacje, które poprzez swoj¹ te-
matykê przybli¿aj¹ odbiorcy wiedzê o regionie, o jego indywidualnym i wyj¹t-
kowym charakterze.

Inicjatywy – takie jak ta w Wieluniu (ma³e miasteczko po³o¿one w wojewódz-
twie ³ódzkim) – s¹ warte odnotowania. Wieluñskie Towarzystwo Naukowe zde-
cydowa³o siê bowiem na opracowywanie i upowszechnianie s³ownika biogra-
ficznego, by „zaspokoiæ potrzebê przypomnienia i utrwalenia wiedzy o ludziach
wybitnych” (s. 12). Warto podkreœliæ, i¿ autorzy podjêli siê zadania d³ugofalo-
wego (w tzw. systemie holenderskim), które zak³ada kontynuacje prac nad bio-
grafiami i ich cykliczne publikowanie. Ukaza³ siê ju¿ pierwszy tom Wieluñskie-
go s³ownika biograficznego. To przedsiêwziêcie wydawnicze realizuje du¿a
grupa autorów (32) i badaczy „o uznanej renomie ogólnopolskiej, reprezen-
tuj¹cych ró¿ne oœrodki akademickie w Polsce, [...] instytucje poza granicami
kraju” (s. 13). Zespó³ ten dope³niaj¹ biografowie amatorzy, nierzadko rodzinnie
zwi¹zani z bohaterami biogramów. Redaktorami publikacji s¹ dwaj znani histo-
rycy: Zbigniew Szczerbik i Zdzis³aw W³odarczyk.

Pierwszy tom s³ownika zawiera 137 hase³ u³o¿onych alfabetycznie. W ich
sk³ad wchodz¹ wy³¹cznie biogramy osób nie¿yj¹cych, reprezentuj¹cych niemal
wszystkie dziedziny ¿ycia. Niektóre biogramy zosta³y wzbogacone o fotografie
(45), reprodukcje obrazów, szkice (7) b¹dŸ podobizny utrwalone na monetach
i przedstawiaj¹ce opisywane postaci (niestety niektóre podobizny bardzo s³abej
jakoœci).

Holenderski uk³ad s³ownika okreœla regu³y jego opracowania i nawet jeœli bu-
dzi w¹tpliwoœci co do zasady, to jednak samo przedsiêwziêcie trzeba uznaæ za
interesuj¹ce i wartoœciowe (nale¿y mieæ nadziejê, ¿e z czasem s³ownik zaspokoi
najbardziej wybredne gusta czytelników, a wszelkie potkniêcia zostan¹ wyeli-
minowane). Mo¿na wiêc s¹dziæ, i¿ znacz¹ce braki w biogramach wa¿nych dla
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Wielunia osób zostan¹ w kolejnych tomach s³ownika uzupe³nione. Wiêkszoœæ
opisywanych w pierwszym tomie osób to duchowni katoliccy. Oko³o 60 biogra-
mów traktuje o zakonnikach i ksiê¿ach, pe³ni¹cych funkcje koœcielne i spo³ecz-
ne na rzecz ziemi wieluñskiej. Wœród nich na pierwsze miejsce wysuwa siê Jan
D³ugosz (1415–1480), arcybiskup, historyk i dyplomata. Wyró¿niony zosta³ tak-
¿e Miko³aj Królik (ok. 1585–1648) oraz b³ogos³awiony Maksymilian Binkie-
wicz (1905–1942). Ponadto znajdziemy (zaledwie) dwóch reprezentantów du-
chowieñstwa ewangelickiego – Eduard Kretzschmar (1811–1844) oraz Sachs
Samuel Gottlieb (1800–1849). Brak natomiast – o co na pewno upomn¹ siê
przedstawiciele poszczególnych œrodowisk – duchownych prawos³awnych i ¿y-
dowskich.

Obok wy¿ej wspomnianych osób wystêpuj¹ tak¿e ksi¹¿êta, dzia³acze politycz-
ni, spo³eczni, pedagodzy, ¿o³nierze, urzêdnicy, lekarze, felczerzy, pisarze i rze-
mieœlnicy. Wœród nich ka¿dy na swój sposób zas³u¿y³ siê dla ziemi wieluñskiej,
co bardziej lub mniej udanie staraj¹ siê wykazaæ autorzy poszczególnych bio-
gramów. Niezrozumia³y jest jednak np. wybór wy³¹cznie jednego stra¿nika leœ-
nego (na pewno ludzi na podobnym stanowisku by³o o wiele wiêcej) – Józefa
Danielewicza (ur. 1832; niestety w s³owniku brak daty œmierci). Jest to tym bar-
dziej niejasne, i¿ autor biogramu nie przedstawia ¿adnych szczególnych doko-
nañ tej postaci. Oczywiœcie nie jest to uchybienie, gdy¿ ka¿dy w swoisty sposób
buduje historiê danego regionu. Jednak takie za³o¿enie niesie za sob¹ niebezpie-
czeñstwo, ¿e ka¿dy z mieszkañców Wielunia bêdzie chcia³ i – co wiêcej – mia³
do tego prawo, aby umieœciæ w nim biogram swojego przodka. Wtedy zaœ Wie-
luñski s³ownik biograficzny rozroœnie siê do ogromnych rozmiarów i straci swój
naukowy charakter.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ niewiele biogramów kobiet. Znajdziemy bowiem
tylko dwa: ksiê¿nej Wioli (ok. 1200–1251) i nauczycielki Stanis³awy Jarczak
(1902–2007). Miejmy jednak nadziejê, ¿e w kolejnych tomach pojawi siê wiê-
cej sylwetek pañ. Mo¿na tu przywo³aæ chocia¿by markietankê wojsk polskich
Joannê ¯ubrow¹, nauczycielkê i za³o¿ycielkê Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Ja-
ninê Galow¹, staroœcinê wieluñsk¹ Annê Koniecpolsk¹, kasztelanow¹ wie-
luñsk¹ Zofiê z Pociejów Wê¿ykow¹ czy inne zas³u¿one dla omawianego œrodo-
wiska kobiety.

Ju¿ sam wybór pokazuje, ¿e mamy tu do czynienia z bardzo ró¿nym typowa-
niem osób do s³ownika, ale te¿ zró¿nicowanym merytorycznie opracowaniem.
S¹ tu biografie szczegó³owe (dane zebrane w wielu placówkach archiwalnych),
charakteryzuj¹ce siê wrêcz drobiazgowym przegl¹dem Ÿróde³ i ich krytyk¹ (bio-
gramy takich postaci jak np.: Kasper Denhoff, Stanis³aw Denhoff, Józef Jasno-
wski, Józef Kubica, Andrzej £uczeñczyk). Zdarzaj¹ siê jednak opracowania
ma³o krytyczne, opieraj¹ce siê na kilku publikacjach (czasem w stylu hagiogra-

250 Recenzje



ficznym), albo bêd¹ce zapisem bardzo subiektywnych narracji wspomnienio-
wych samych bohaterów. Irytuj¹ banalne stwierdzenia typu: Wincenty Baranow-
ski „wyrasta³ ponad przeciêtnoœæ” (s. 22), zw³aszcza ¿e tylko z powodu pre-
numerowania gazet i posiadania w³asnej biblioteczki popularnonaukowej. Nie-
stety bywa i tak w przypadku niektórych biografii (np. Stanis³awa Jarczaka czy
Adama Howisa), ¿e brakuje jakichkolwiek odnoœników do Ÿróde³. Jest to o tyle
wa¿ne, i¿ s³ownik wyraŸnie wzorowany jest na Polskim s³owniku biograficz-
nym, w którym czytelnik zawsze mo¿e liczyæ na odwo³ania do literatury przed-
miotu. Oczywiœcie mo¿na ów brak t³umaczyæ rodzinnymi koligacjami autorów,
ale inne biogramy dowodz¹, ¿e wskazuje siê na domowe Ÿród³a archiwalne albo
informacje spisane z cudzej pamiêci (np. Mijakowski Hugo Korneliusz – bio-
gram autorstwa Jana Juszczaka), co w tym przypadku mo¿e usprawiedliwiaæ
brak adresów bibliograficznych.

Atutem pracy jest fakt, ¿e has³a w niej ujête siêgaj¹ daleko w przesz³oœæ
(„najstarsz¹” postaci¹ jest ksiê¿na Wiola, ur. ok. 1200 roku). Autorzy biogra-
mów, w miarê równomiernie, zarysowuj¹ nam œrodowisko wieluñskie po-
cz¹wszy od XIII, a skoñczywszy na XX wieku. Trzeba jednak zaznaczyæ, i¿ re-
daktorzy powinni jasno okreœliæ, kto jest wielunianinem, a w konsekwencji –
kto zas³uguje na utrwalenie w pamiêci potomnych na kartach s³ownika. Oczy-
wiœcie, bez wzglêdu na miejsce urodzenia, najistotniejsze s¹ tu sta³e zwi¹zki
z Wieluniem i œwiadoma dzia³alnoœæ na rzecz jego kultury, oœwiaty czy gospo-
darki. Fakt urodzenia siê w Wieluniu o niczym jeszcze nie œwiadczy. Znajduje-
my tu tak¿e osoby, w biogramach których s³owem nie wspomniano o Wieluniu
(np. biografia wspomnianej ksiê¿nej Wioli czy Grzegorza Hilarego Bobrow-
skiego). Czytelnik œledz¹cy losy poszczególnych postaci nie jest w stanie okreœ-
liæ przyczyny umieszczenia danej osoby w s³owniku. Poszczególne wybory
wprowadzaj¹ nieco chaosu, nad którym w przysz³oœci bêdzie musia³o popraco-
waæ kolegium redaktorskie.

Na pochwa³ê zas³uguje natomiast fakt, i¿ wszelkie prace „zosta³y wykonane
nieodp³atnie” (s. 14), przy wsparciu w³adz samorz¹dowych Wielunia, co tylko
potwierdza zaanga¿owanie i pasjê twórców s³ownika. Ju¿ na pierwszy rzut oka
praca charakteryzuje siê schludnoœci¹ wydania. £adna wizualnie oprawa, dobrej
jakoœci papier, czytelna czcionka. Uk³ad i podzia³ s³ownika jest klarowny
i u³atwia jego lekturê. Miejmy nadziejê, ¿e Wieluñskie Towarzystwo Naukowe
dalej bêdzie podejmowa³o trud tworzenia pamiêci regionu, tym bardziej ¿e
w obecnych czasach priorytetem sta³o siê ocalanie od zapomnienia.

Mimo wykazanych usterek, które w niczym nie pomniejszaj¹ wartoœci tego
cennego wydawnictwa, nale¿y doceniæ trud pomys³odawców dzie³a i ¿yczyæ im
owocnej kontynuacji.

Marta Letka
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