Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski,
historyk, em. pracownik naukowy Uniwersy
tetu Marii CurieSkłodowskiej, znawca dzie
jów Polski i Europy, a przede wszyst
kim XIX wieku.
Wiesław Śladkowski urodził się 28 lute
go 1935 r. w Grajewie. Absolwent historii uni
wersytetu Marii CurieSkłodowskiej (1956).
Pracę magisterską pisał pod kierunkiem
prof. Henryka Zinsa, pierwszą pracę zawodo
wą rozpoczął w Wojewódzkim Archiwum Pań
stwowym pod okiem prof. Tadeusza Mencla,
od 1959 r. związał się z UMCS jako asystent
prof. Juliusza Willaume’a w Katedrze Histo
rii Powszechnej i Nowożytnej. Po obronie pracy doktorskiej Koloniza
cja niemiecka w południowowschodniej części Królestwa Polskiego w la
tach 18151915 (wyd. 1969) w 1965 r. powołany został na stanowisko ad
iunkta. W 1969 r. uzyskał stypendium rządu francuskiego, które zaowocowało
pracą habilitacyjną pt. Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej
w latach 19141918 (wyd. 1976). W 1974 r. został docentem. Na przełomie
lat 19761977 ponownie przebywał we Francji na stypendium paryskiej Éco
le des Hautes Études en Sciences Sociales i francuskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. W 1980 r. wydał w Wydawnictwie Lubelskim książkę Emi
gracja polska we Francji 18711918, która wraz z dotychczasowym dorob
kiem była podstawą uzyskania w 1982 r. tytułu profesora nadzwyczajnego.
W 1992 r. został profesorem zwyczajnym.
Od ponad 50 lat twórczość naukowa prof. Wiesława Śladkowskiego
(oprócz uniwersyteckiej dydaktyki) koncentruje się wokół trzech zagadnień:
historii kolonizacji niemieckiej na ziemiach polskich; dziejów Francji, w tym
problematyki stosunków polskofrancuskich i dzieje Polaków w tym kraju
oraz historii Lublina i Lubelszczyzny, a zwłaszcza dziejów politycznych i kul
turalnych w drugiej połowie XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem pro
blematyki Powstania Styczniowego.
Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski jest autorem ponad 300 publikacji
(artykułów, rozpraw pomieszczonych w publikacjach zbiorowych, prac au
torskich), w tym m.in. książek Emigracja polska we Francji 18711918 (Lu
blin 1980), Georges Clemenceau  Stary Tygrys (Łódź 1988), Wychodź
stwa polskiego zarys dziejowy (Lublin 1994), Ojciec zwycięstwa  Georges
Clemenceau (Lublin 1998), Wysepka polska we Francji. U Marii i Hen
ryka Gierszyńskich w Ouarville. 18781930 (Lublin 2005), współautorem
wielu publikacji, w tym. m. in. Kościuszko pod Racławicami (Lublin 1984),
Dzieje Biłgoraja (Lublin 1985), Polska obecność w kulturze Francji XVIII
XX wiek (do 1939 r.) (Lublin 1991), Lublin. Zarys dziejów miasta (Lublin
1993), redaktorem licznych publikacji m.in. Lublin w dziele odzyskania nie
podległości Polski 1918 (Lublin 1989), Dzieje Cycowa. Wsi, dóbr, parafii,
gminy, szkół (Cyców 2010), Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego
(Lublin 2010), Szkice polskofrancuskie XIXXX wiek (Lublin 2015).
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Przypominana dzisiaj często I woj
na światowa z racji jej 100letniej rocz
nicy spotyka się powszechnie z suro
wym osądem piszących o niej. Ten glo
balny konflikt, który przyniósł ludzkości
tyle niewysłowionych okropności, strat
i nieszczęść, określany jest obecnie mia
nem rzezi lub ludobójstwa wojennego,
a tytuły traktujących o nim książek mó
wią o „końcu świata", „samobójstwie
Europy", „zagładzie", „hekatombie".
Odium tym zostali objęci ówcześni wiel
cy: panujący i rządzący, politycy i dy
plomaci oraz wodzowie i dowódcy,
w tym także Foch. Często przytaczane
jest i cytowane, pochodzące jeszcze
z okresu wojny powiedzenie, iż był do
wódcą, który „i umarłym żołnierzom
kazałby maszerować".
Historyk zajmujący się tymi cza
sami winien jednak pamiętać, że ten,
o którym pisze, żył i działał w latach
różniących się od dzisiejszej epoki. In
ne były wówczas zasady, poglądy do
tyczące wielu ważnych kwestii i spraw
związanych ze stosunkami polityczny
mi, społecznymi czy religijnymi oraz
toczącymi się wojnami. Uwarunkowa
nia te muszą być brane pod uwagę,
zwłaszcza gdy formułowane są oceny
i wnioski dotyczące znajdującej się pod
lupą historyka postaci. Co oczywiście
nie może oznaczać, iż nie podlega ona,
jak każdy człowiek, ponadczasowym
kryteriom osądu moralnego. (...)
Po II wojnie światowej, kreującej
nowych bohaterów, postać marszałka
zeszła w cień. Wspomniał o nim
prof. Tomasz Schramm w artykule Wi
zyta marszałka Ferdinanda Focha
w Poznaniu, „Kronika Miasta Pozna
nia" 1997, nr 3.
Jest także Foch obecny na kartach
znakomitego dzieła prof. Janusza Pa
jewskiego, Pierwsza wojna światowa
1914—1918, Warszawa 1991 i w książ
kach Jana Meysztowicza: Trzecia po
stać Marianny i Upadek Marianny.
W kontekście stosunków polsko
francuskich jest wielokrotnie wspomi

nany jako jedna z pierwszorzędnych
w nich postaci zarówno w fundamen
talnym dziele J. Kukułki, FrancjaPol
ska po traktacie wersalskim.
1919—1922, Warszawa 1970, jak
i w książkach J. Ciałowicza, Polsko
francuski sojusz wojskowy 19211939,
Warszawa 1970 oraz H. Bułhaka, Pol
skaFrancja. Z dziejów sojuszu 1922
1931, Warszawa 1993.
Do listy tej należy dołączyć wyda
ne ostatnio dzieło prof. A. Nowaka,
Pierwsza zdrada Zachodu. 1920  za
pomniany Appeasement, Kraków 2015.
Traktuje ona głównie o polityce Wiel
kiej Brytanii wobec Polski. Odmienna
w tym czasie wobec naszego kraju po
stawa Francji zbliżała się niekiedy, zda
niem autora, do stanowiska zajętego
przez Anglię.
Autor niniejszej książki opubliko
wał wcześniej o Fochu dwa artykuły:
Ferdinand Foch (szkic do portretu),
„Dzieje Najnowsze" 1998, nr 3, s. 189
208 i Marszałka Focha koncepcja po
koju z Niemcami, w: W kręgu polity
ki dyplomacji i historiiXX w., red. B.
Rakowski i A. Skrzypek, Łódź
2000, s. 110121. (...)
Poza wspomnianymi tu istotnymi
pozycjami bibliograficznymi, autor wy
korzystał także wiele innych opraco
wań, pamiętników i wydawnictw źró
dłowych, z prasy przede wszystkim
dziennik „Polska Zbrojna", a także ar
chiwalia dotyczące wizyty marszałka
w Polsce, znajdujące się w Centralnym
Archiwum Wojskowym w Remberto
wie w zespole: Gabinet Ministra Spraw
Wojskowych 1.300.1.385. (...)
Niniejsza książka stanowi realiza
cję indywidualnego i prywatnego pro
jektu badawczego. Podjąłem go przed
laty po opublikowaniu biografii, pierw
szej w Polsce, innego francuskiego bo
hatera tej epoki Georgesa Clemence
au. Miała ona dwa wydania, grono czy
telników i uzyskała pozytywne recenzje...
Wiesław Śladkowski,
s. 1 2-1 3
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 22 stycznia 2019 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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W czasie spotkanie będzie można nabyć książkę Wiesława Śladkowskiego,
Ferdinand Foch. Marszałek trzech narodów, POLIHYMNIA, Lublin 201 8

