
tu odwołać do jednego z tych krótkich, jakby ledwo naszkicowanych fragmentów, 
jakich jest dużo na kartach Złego sąsiada.

Jest kwiecień 1939 roku. W salonce pociągu jadącego z Berlina do Frankfurtu 
nad Odrą płk Szymański przedstawiał wracającemu z Londynu min. Beckowi argu- 
menty przemawiające za bliskim najazdem niemieckim na Polskę. Rozmowie przy
słuchiwał się ambasador R.P. w Berlinie Lipski oraz radca MSZ Starzeński. Szy
mański wymieniał kolejno: domarsze koncentracyjne oddziałów Wehrmachtu wzdłuż 
całego polskiego pogranicza, wzmożone tempo prac terenowych, ustawiczne przeloty 
Luftwaffe nad terytorium polskim (usprawiedliwiane wobec protestów ambasady... 
słabym wyszkoleniem pilotów niemieckich), ruchliwość Kriegsmarine przy brzegach 
Półwyspu Helskiego, gorączkową pracę we wszystkich komórkach sztabowych. Beck 
„przysłuchiwał się podanym przeze mnie szczegółom wojskowych przygotowań 
w Rzeszy z ciekawością człowieka informującego się, który jednak ma z góry usta
lony pogląd na całokształt sprawy. »Czy sądzi Pan, panie pułkowniku, że Niemcy są 
przygotowani do szybkiego uwikłania się w awanturę wojenną?« — zapytał w końcu^ 
(s. 129).

Pamiętnik Szymańskiego oparty został w zasadniczym swoim zrębie na notat
kach odtworzonych przez Autora w Teheranie i Kairze w latach 1942—1943, gdyż 
poprzednie zaginęły w wirze działań wojennych. Są one jednak uzupełnione znajo
mością najnowszej polskiej i obcej literatury, zajmującej się problematyką Niemiec 
hitlerowskich. Dlatego też książka płk. dypl. Ahtoniego Szymańskiego, zaopatrzona 
w staranny indeks, szkice, fotografie oraz spis (dziś już tylko informacyjny) regu
laminów i podręczników wojskowych niemieckich, zainteresować może każdego, 
komu nie jest obojętna perspektywa odradzania się militaryzmu w NRF. Innymi 
słowy — jest to książka dla nas wszystkich.

Paweł de Laval

HISTORISCHE JAHRESSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR SORBISCHE VOLKS- 
FORSCHUNG (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, rjad B, Cisło 7, Bautzen I960, 
s. 356, 4 nlb., 2 mapy).

Kolejny siódmy tom historycznej serii Letopisu za serbski Ludospyt przynosi 
szereg interesujących materiałów poświęconych dziejom Łużyc. Część artykułowa 
tego tomu dotyczy przede wszystkim najnowszej historii Górnych Łużyc. Otwiera 
ją artykuł B. Nowaka pt. Die Doppelrolle der Führung der sorbischen nationalen Be
wegung in der Zeit der faschistischen Diktator in Deutschland (s. 3—35). Na podstawie 
głównie prasy i przemówień wybitnych działaczy ruchu robotniczego Autor omawia 
w nim eksterminacyjne plany władz hitlerowskich w stosunku do narodu serbołu- 
życkiego. Wskazuje z jednej strony na antyhitlerowskie ostrze serbołużyckiego ruchu 
narodowego, a z drugiej — nie ukrywa wcale, że część kierownictwa tego ruchu, 
rekrutującego się przecież z drobnoburżuazyjnych, klerykalnych elementów, gotowa 
była pójść i w praktyce poszła na współpracę z reżimem faszystowskim, zwłaszcza po 
aresztowaniu w 1933 r. kilku czołowych działaczy serbołużyckich i po przeprowadzo
nej natychmiast potem reorganizacji Domowiny. W związku z tym podporządkowane 
pod względem politycznym reżimowi hitlerowskiemu drobnomieszczaństwo serbo- 
łużyckie straciło kierowniczą rolę w walce przeciwko faszyzmowi. Historia serbo
łużyckiego ruchu narodowego wykazała, że tylko robotnicy serbołużyccy, prowadząc 
bezkompromisową walkę z faszyzmem, byli w stanie rozwiązać w pełni problem 
narodowy Serbołużyczan.

M. Kasper w artykule zatytułowanym Zur Siedlungsfrage in der sächsischen 
Oberlausitz (1919—1924) (s. 36—82) zajął się zagadnieniem walki biedoty wiejskiej



w  saskich Górnych Łużycach o ziemię po pierwszej wojnie światowej. Na wstę
pie Autor maluje krótko ciężkie położenie biedoty chłopskiej w początkach XX w., 
wskazuje na silne rozwarstwienie wsi na interesującym go terenie, głód ziemi wśród 
szerokich mas chłopskich i silne pozostałości stosunków feudalnych. Przystępując 
do meritum sprawy stwierdza, że już w okresie rewolucji listopadowej polityczne 
kierownictwo ruchu chłopskiego opanowane zostało przez elementy burżuazyjne 
i ugodowe, co w konsekwencji odbiło się poważnie na prowadzonej w następnych 
latach walce o ziemię. Dziejom jej w latach 1919—1924 poświęcił Autor zasadniczą 
część artykułu. Walka o ziemię toczyła się w ogniu ostrych starć klasowych między 
biedotą wiejską a junkierstwem. Rezultaty jej w praktyce były nader nikłe, gdyż 
chłopom udało się wywalczyć tylko znikomą ilość gruntów należących do junkrów. 
Walka ta jednak doprowadziła po 1924 r. do radykalizacji szerokich mas ubogiego 
chłopstwa i do powstania w 1926 r. pod auspicjami KPD radykalnego Lausitzer 
Bauernbund. Należy zaznaczyć, że rozważania M. Kaspera są udokumentowane nie
zwykle bogatymi materiałami archiwalnymi.

Problematykę narodowościową w Górnych Łużycach w okresie późnego feuda
lizmu reprezentuje artykuł wybitnego znawcy tego zagadnienia, F. Mětška, Zur 
Frage der deutsch-sorbischen Sprachgrenzen des 16. Jahrhunderts im Markgraftum 
Oberlausitz und im Amte Stolpen (s. 83—132). Opierając się na literaturze przed
miotu i źródłach archiwalnych Autor podjął ambitną próbę skorygowania i uzu
pełnienia serbołużycko-niemieckiej granicy językowej w Górnych Łużycach, na
kreślonej przez znakomitego uczonego zgorzeleckiego, Bartłomieja Scultetusa, 
w 1593 r. Próba ta, wymagająca iście benedyktyńskiej cierpliwości i pracowitości, 
powiodła się w pełni. Dowodzi tego dołączona do artykułu bardzo dokładna mapa, 
stanowiąca doskonałą ilustrację rozważań Autora. Pragniemy zaznaczyć, że do le
gendy tej mapy zakradł się przykry błąd. Polega on na tym, że datuje się w niej 
powstanie mapy Scultetusa na 1693 r. zamiast na 1593 r.

W dziale dyskusji omawianego rocznika znajdujemy dwa obszerne artykuły 
polemiczne. W pierwszym z nich, zatytułowanym Sozialgeschichtliche Aspekte eines 
Oberlausitzer Zinsregister (s. 133—156), G. Heitz na marginesie wydanego przez 
W. Haupta i J. Hutha Das Zinsregister des Klosters Marienstern (Bautzen 1957 r.) 
przeprowadza niezwykle instruktywne rozważania nad metodami badania rozwar
stwienia wsi w okresie feudalizmu oraz skutkami społecznymi i ekonomicznymi owej 
dyferencjacji majątkowej chłopów. Poddaje przy tym ostrej krytyce postawienie tego 
problemu przez W. Boelckego l. Jeszcze ostrzej zaatakował Boelckego J. Huth w dru
gim artykule recenzyjnym (Zum Bauernlegen im Kamenzer Dezemland, s. 157—198), 
zarzucając mu brak elementarnej znajomości kraju, o którym pisze, i stosunków 
w nim panujących. Huth zajął się przede wszystkim zagadnieniem rugów chłopskich 
we wsiach płacących dziesięcinę klasztorowi Marienstern, wykazując, że twierdzenia 
Boelckego na ten temat odbiegają poważnie od rzeczywistego stanu rzeczy. Podobnie 
przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o twierdzenia Boelckego na temat roz
warstwienia wsi na omawianym przez Hutha terenie. Uwagi Heitza i Hutha w zde
cydowanej większości wypadków są słuszne. Prace Boelckego nie są bowiem pozba
wione mankamentów. Nietrudno znaleźć w nich wiele nie popartych gruntownymi 
badaniami twierdzeń i uogólnień, czasami nawet wręcz fałszywych. Wydaje się jed
nak, że krjdyka Heitza, a szczególnie Hutha, poszła nieco za daleko, gdyż niektóre 
partie prac Boelckego są bardzo wartościowe. Do nich należy zaliczyć rozdziały

1 W. B o e i c k e ,  Zur Lage der oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 
zum ausgehenden 18. Jahrhundert (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, rjad B, 
«Cisło 2, 1955); t e n ż e ,  Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1057.



mówiące o dziejach techniki produkcji rolnej w Górnych Łużycach oraz o usta
wodawstwie poddańczym.

Dział materiałów przynosi wspomnienia weterana ruchu robotniczego, K. Jana- 
ka, na temat reformy rolnej w powiecie budziszyńskim po drugiej wojnie światowej 
(Die Bodenreform im Kreise Bautzen (Veteranenbericht), s. 199—124). Autor do
łączył do nich mapę stanowiącą dobré uzupełnienie jego wspomnień. W dziale tym 
M. Kasper i J. Sołta publikują też niezwykle ciekawe dokumenty na temat ucisku 
i wytępienia serbołużyckiej mniejszości narodowej przez reżim hitlerowski (Do
kumente zu faschistischen Unterdrückungspolitik gegenüber der sorbischen natio
nalen Minderheit, s. 215—241). Pochodzą one przede wszystkim z lat 1935—1937. 
Charakterystyczne jest, że bardzo często pojawia się w nich nazwisko Oberländera. 
Czytelnika polskiego zainteresują na pewno specjalnie dwa dokumenty z 1940 r., 
podpisane przez Himmlera, mówiące o hitlerowskich planach w stosunku do nie
mieckiej ludności na wschodzie, m. in. tzw. Generalnej Guberni. Opublikowane 
przez K. J. Schillera dokumenty na temat restytuowania biskupstwa miśnieńskiego 
(Materialien zu Erneuerung des Bistums Meissen 1921—1923. Zur Einflussnahme 
des Vatikans auf die Sorbenfrage in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Ge
schichte des politischen Katholizismus, s. 240—291) stanowią prawdziwą kopalnię 
materiałów do stosunku Watykanu do problemu serbołużyckiego po pierwszej woj
nie światowej. Dział materiałów zamyka krótka informacja A. Beneśa o pochodzącej 
z epoki brązu amforze z Łużyc, która przechowywana jest w powiatowym muzeum 
w miasteczku Vodňany w  południowych Czechach (Eine bronzezeitliche Amphore 
aus der Lausitz in einer böhmischen Sammlung, s. 292—293). »

Dział kroniki przynosi bogate informacje o życiu naukowym w Łużycach. Znaj
dujemy w nim m. in. spis polskich instytucji naukowych, z którymi Institut za 
serbski Ludospyt nawiązał współpracę. Z przykrością należy stwierdzić, że nie ma 
wśród nich ani jednej wrocławskiej placówki badawczej, choć Wrocław z wielu 
względów jest najbardziej predestynowany do nawiązania ścisłej współpracy z Serbo- 
łużyckim Instytutem Naukowym w Budziszynie. W dziale recenzji zamieszczono m. in. 
obszerne omówienie wydanych przez R. Hecka i J. Leszczyńskiego pod redakcją 
J. Gierowskiego Urbarzy dóbr zamkowych opolskich i raciborskich z lat 1566 i 156T 
CG. H e i t z, Zu einer schlesischen Urbaredition, s. 312—320). Omawiany tom zamyka 
sumiennie zebrana bibliografia historii Łużyc za 1959 r.

Józef Leszczyński


