
PROBLEMATYKA ZW IĄZANA Z DZIEJAMI ŚLĄSKA 
W  CZASOPISMACH

KWARTALNIK HISTORYCZNY — Zestawili J. Sydor i J. Zuławiński.
Zeszyt 1 za rok 1954 otwierają dwa artykuły nie dotyczące wprawdzie Ślą

ska, ale ważne dla całości ruchu robotniczego. T. Daniszewski w artykule KPP 
a sojusz robotniczo-chłopski daje próbą oceny stanowiska KPP wobec mas 
chłopskich w okresie dwudziestolecia. Ze źródeł, na których oparł się Autor 
przy opracowywaniu powyższego tematu, osiem najważniejszych znalazło się 
w całości lub w obszernych fragmentach w niniejszej pracy. Są to uchwały 
zjazdów i konferencji KPP, odezwy do chłopów oraz fragmenty programu 
KPP.

Stosunek partii komunistycznej dc sojuszu robotniczo-chłopskiego był i jest 
sprawdzianem opanowania w teorii i praktyce założeń marksizmu-leninizmu. 
Wyrosła w okresie potężnych walk klasowych i ruchów wyzwoleńczych KPP, 
jako jedyna partia rewolucyjna w Polsce, rozumiała znaczenie dyktatury pro
letariatu. Dała temu wyraz już na zjeżdzie połączeniowym w grudniu 1918 r. 
Jednakże nie od razu przyswoiła sobie założenia Lenina określające, za pomocą 
jakiej strategii i taktyki można zdobyć władzą. Hołdowanie teorii żywiołowości 
prowadziło do niedoceniania chłopstwa jako sojusznika proletariatu. Przeja
wem błędnego stosunku Partii do chłopstwa są uchwały I Zjazdu nie poświę
cające ani /jednego słowa kwestii chłopskiej.

Stopniowe przezwyciężanie błędów luksemburgizmu pozwoliło, za wzo
rem bolszewików, połączyć rewolucyjne wystąpienia robotników i chłopów pod 
przewodnictwem partii komunistycznej. Komuniści polscy czerpiąc wzory 
z opracowanych przez Lenina zasad strategii i taktyki w kwestii rolnej i na
rodowowyzwoleńcze# oraz wyciągając wnioski z dotychczasowych doświad
czeń dochodzili do wniosku, że najważniejszym warunkiem zwycięstwa jest 
sojusz robotniczo-chłopski pod kierownictwem klasy robotniczej.

Przełomowe znaczenie pod tym względem miała Trzecia Konferencja 
Partii (IV, 1922), na której kwestia chłopska była jednym z głównych zagad
nień, i Drugi Zjazd KPP (VIII—IX 1923). Uchwały II Zjazdu stwierdzają, że 

.. proletariat polski wystąpić musi na arenę wypadków dziejowych . . .  jako 
wódz i rzecznik całego narodu1'.

Uchwały następnych zjazdów i konferencyj są świadectwem usilnych sta
rań KPP o dalsze powiązanie ruchu robotniczego i ruchu chłopskiego pod he
gemonią proletariatu. I tak w okresie licznych wystąpień chłopskich KPP stara 
się nadać żywiołowym często ruchom chłopskim charakter świadomy i poli



tyczny. W tym celu powstawały komitety współdziałania robotniczo-chłop
skiego, a wielu robotników dowodziło w walkach i brało udział w potyczkach 
z policją. O wielkiej sympatii, jaką cieszyła się KPP wśród chłopów, świadczą 
takie fakty, jak zebranie przez komunistów w jednym z okręgów chłopskich 
5000 podpisów chłopów z żądaniem uwolnienia Ernesta Thalmanna.

We wspólnych walkach robotników i chłopów pod przewodnictwem KPP 
rodził się sojusz robotniczo-chłopsiki. Dziś kwestia spójni robotniczo-chłopskiej 
w świetle uchwał IX Plenum i II Zjazdu PZPR — spadkobierczyni KPP — 
staje się czołowym zagadnieniem w dalszym marszu narodu polskiego do so
cjalizmu.

Artykuł stawia przed badaczami dziejów Śląska ważne zadanie rozpraco
wania poruszonych w nim problemów dla województw śląskich.

Następna pozycja w tym numerze to praca Z. Modzelewskiego Komuna 
Paryska a polski ruch rewolucyjny.

Doniosła rola Komuny Paryskiej nie ogranicza się tylko do francuskiego 
ruchu robotniczego. Szczególnie duże znaczenie miała Komuna dla rozwoju 
świadomości robotniczej w Niemczech. Wpływ rewolucji 1871 r. można było 
odczuć bezpośrednio w większości krajów Europy, a między innymi w Polsce. 
Polski ruch robotniczy był nadto związany z Komuną walką kilkuset Polaków 
w jej szeregach.

W zbrojnych wystąpieniach polskich w latach 1830—1846 wzrastał ruch 
plebejski. Temu należy przypisać rolę polskiego obozu postępowego w rewo- 
lucjii Wiosny Ludów, jak również liczny udział Polaków w latach 1848—1849 
w rewolucyjnych armiach niemieckich, rumuńskich, węgierskich i włoskich — 
co podkreślali Marks i Engels.

W tych warunkach powstanie styczniowe, poprzedzone masowymi bunta
mi chłopskimi, szeroko poparte przez robotników, „ostatecznie i jasno wyka
zało — pisze Modzelewski — że sprawa polska stała się przede wszystkim 
sprawą plebejuszy, połączyła się z walką o socjalizm*1.

Mniejszość czerwonych w dowództwie powstania była zbyt słaba, aby 
w decydujący sposób wpłynąć na realizację wyznawanych przez siebie idei, 
tzn. przeprowadzenia reformy rolnej i połączenia się z ruchem rewolucyjno- 
postępowym w Rosji, co zadecydowało o upadku powstania. Ale upadek po
wstania utwierdził w przekonaniu o słuszności postępowania organizacje po
powstaniowe lewicy czerwonych na emigracji. Nie bez wpływu było tu popar
cie powstania przez 'klasę robotniczą Anglii i Francji oraz przez Marksa 
i Engelsa.

W tym świetle udział Polaków w walkach proletariatu paryskiego w pa
miętnych dniach marcowych wypływał z tradycji walk wyzwoleńczych „za 
w aszą wolność i naszą** i był wcieleniem w życie zasad łączenia sprawy na
rodowej z rewolucją socjalną.

Komuna Paryska znalazła żywy oddźwięk na ziemiach polskich. Prawne 
cała prasa polska zamieszczała wiadomości o walkach komunardów i udziale 
w tych walkach Polaków. Sympatie ludu polskiego dla rewolucji paryskiej 
znalazły wyraz w zatargach pomiędzy warszawskimi właścicielami fabryk 
a robotnikami oraz w słynnej walce strajkowej górników śląskich z czerwca 
1871 roku, krtóra zapoczątkowała szereg strajków na Śląsku. Nie można wrresz-



cie nie wspomnieć o wpływie Komuny na uaktywnienie polskiego ruchu ro
botniczego.

Cenny artykuł zmarłego niedawno badacza stanowi dla historyka dziejów 
Śląska wskazówkę i przypomnienie, że badanie wpływów Komuny Paryskiej 
na śląskie masy ludowe jest jednym z ważnych zadań badawczych.

Trzecią pozycją w tymże numerze jest praca K. Laptera i H. Zielińskiego 
Powstania śląskie.

• Zagadnienie powstań śląskich posiada u nas bogatą literaturę, nie wyczer
puje ona jednak problemu i nie daje właściwej marksistowskiej oceny tych 
wydarzeń. Artykuł Laptera i Zielińskiego jest próbą nowego ujęcia całości 
problematyki, ukazania istoty wypadków z lat 1918—1921 i prawdziwej roli 
głównych aktorów tego dramatu — proletariatu gómo-śląskiego z jednej oraz 
rodzimej i obcej burżuazji z drugiej strony. Autorzy postawili sobie za cel 
„naświetlenie węzłowej problematyki powstań, ustalenie punktu wyjścia do 
badań ich historii". Stosownie do tego założenia pominięto w artykule pra
wie zupełnie same wydarzenia militarne, skupiając uwagę głównie na ustale
niu genezy poszczególnych powstań, roli mas ludowych i ich jawnych czy też 
ukrytych wrogów oraz znaczeniu zagadnienia śląskiego w przetargach mo
carstw imperialistycznych. Specjalny nacisk położono na ścisły związek ist
niejący między rewolucyjną sytuacją na Śląsku a powstaniami. Walka górno
śląskiej klasy robotniczej o społeczne i narodowe wyzwolenie, mająca za sobą 
poparcie innych terenów Polski (szczególnie zaś Zagłębia Dąbrowskiego) oraz 
rewolucyjnego proletariatu Niemiec, napotkała zaciekły opór klas posiadają
cych, które za wszelką cenę starały się nie dopuścić do wybuchu, przenieść 
środek ciężkości konfliktu z płaszczyzny społecznej na narodowościową i roz
bić tym samym solidarny front robotników polskich i niemieckich. Burżuazja 
polska i zaprzedane im kierownictwa związków zawodowych oraz PPS nie 
cofają się nawet przed współpracą z niemiecką burżuazją (nie mówiąc już
0 Komisji Międzysojuszniczej, narzędziu światowego imperializmu) dla oca
lenia swego panowania, dla stłumienia ruchu proletariatu skierowanego prze
ciw rządcom kapitału. Burżuazja ta z obawy, że ruch narodowowyzwoleńczy 
przekształci się w rewolucję społeczną, stara się opanować kierownictwo or
ganizacji powstańczych, aby nie dopuścić do wybuchu, a jeżeli nawet doj
dzie do niego wbrew jej woli, to paraliżuje i dezorganizuje akcję tak, jak to 
się stało w wypadku pierwszego powstania. Krzepnąca solidarność polskich
1 niemieckich robotników oraz wzmagający się ruch strajkowy, grożący wy
buchem rewolucji skierowanej przeciw interwencyjnej wojnie Piłsudskiego 
w 1920 roku, były z kolei główną przyczyną dywersyjnej akcji nazywanej przez 
dotychczasową historiografię drugim powstaniem śląskim. Akcja ta miała na 
celu wykorzystanie powszechnej nienawiści do policji niemieckiej (Sicherheits- 
polizei) dla odwrócenia uwagi od istotnego konfliktu, dla rozbicia jednolitego 
frontu proletariatu i wywołania walk bratobójczych wśród robotników. Innym 
znów razem starała się burżuazja wyzyskać nastrój rewolucyjny i uczucia 
patriotyczne robotników śląskich dla własnych, egoistycznych celów. Tak było 
właśnie w roku 1921 w czasie trzeciego powstania, które było pomyślane przez 
Francuzów i ich agenta Korfantego jako demonstracja mogąca być argumen
tem w przetargach z innymi mocarstwami imperialistycznymi oraz pewnego



rodzaju klapą bezpieczeństwa dla panującego wówczas na Górnym Śląsku na
prężenia powstałego po ogłoszeniu wyników plebiscytu. Mimo to trzecie 
powstanie śląskie należy ocenić jako bohaterski zryw robotników śląskich, 
który udaremnił zamiary oddania całej ludności Górnego Śląska pod obce 
panowanie i tym samym można je zaliczyć do największych wydarzeń w his
torii naszych walk wyzwoleńczych.

W artykule omówione zostało również zagadnienie tzw. separatyzmu ślą
skiego. Bez względu na przynależność narodową nosicieli tych dążeń wywo
dziły się one z wspólnego pnia — chciano mianowicie na wypadek zwycięstwa 
rewolucji w Niemczech lub w Polsce odgrodzić się granicami od kraju, gdzie 
władzę 'zdobyłby proletariat, a to w nadziei utrzymania na Śląsku ''władzy 
kapitału.

Stosunkowo obszernie omówiona została rola, jaką odegrały państwa za
chodnie w sprawie śląskiej. W świetle nowoopracowywanych materiałów ar
chiwalnych jeszcze wyraźniej widać wrogą wobec Polski politykę mocarstw 
imperialistycznych, które traktowały Śląsk jako łup wojenny i teren nad
zwyczaj korzystnej eksploatacji.

Omawiany artykuł jest — mimo swej wagi — artykułem dyskusyjnym. 
Nie rości sobie pretensji do ostatecznego rozwiązania wszystkich problemów, 
zwłaszcza wobec zasygnalizowania badaczom polskim przez historyków NRD 
odkrycia na terenie niemieckim nowych obszernych materiałów dotyczących 
tego okresu.

Umieszczony w dalszej części tego działu artykuł A. Gieysztora omawia 
genezę państwa polskiego w świetle nowszych badań, a artykuł R. Gró
deckiego Z dziejów walki klasowej w rzemiośle i górnictwie polskim poru
sza również niektóre fakty z terenu śląskiego. Specjjalnie dziejom Śląska, 
podobnie jak artykuł Laptera — Zielińskiego, poświęcony jest w tym nu
merze artykuł W. Długoborskiego Początki kształtowania się klasy robotniczej 
na Górnym Śląsku, recenzowany osobno w innym numerze „Sobótki*'.

Zeszyt 2 „Kwartalnika Historycznego** nie przynosi specjalnych rozpraw 
z zakresu historii Śląska. Z prac tam pomieszczonych ma jednak duże zna
czenie dla rozumienia całokształtu polityki niemieckiego imperializmu, a rów
nież i piłsudczyzny wobec Śląska, artykuł L. Grosfelda Tak zwany akt piątego 
listopada. Autor omawia krótko znaczenie ziem polskich w czasie pierwszej 
wojny światowej jako jednego z głównych terenów wojny bądź najbliższego 
zaplecza stron walczących oraz jako rezerwTuaru siły wojskowej, roboczej, 
surowców i żywności. Na tym tle rozpatruje z jednej strony dążenie polskich 
klas posiadających do nawiązania „współpracy** z poszczególnymi mocarstwa
mi zaborczymi, a z drugiej dążność tych państw do wykorzystania sprawy 
polskiej dla swoich imperialistycznych, wojennych, antypolskich celów. Na 
sprawie kolaborantów rosyjskich i galicyjskich Autor zatrzymuje się krótko; 
wiele natomiast miejsca poświęca omówieniu polityki niemieckiej w stosunku 
do ziem polskich, jej ewolucji w zależności od sytuacji na froncie oraz dzia
łalności tych elementów spośród polskich klas posiadających, które reprezen
towały tzw. orientację proniemiecką (Studnicki, Piłsudski). Szczególną uwagę 
zwraca na antypolską postawę Watykanu, a co za tym idzie i polskiego wyż
szego kleru. Zatrzymuje się następnie trochę szerzej na samym akcie z dnia



5 listopada i skutkach, jakie wywołał w „samodzielnym" Królestwie Polskim. 
Przedmiotem rozważań Autora stało sią również stanowisko SDKPiL wobec 
zaborców i tego aktu. SDKPiL była bowiem jedyną partią, która ostro i bez
względnie potępiała metody okupanta i jego sługusów spod znaku Piłsudskie
go czy Rakowskiego. Ona też właściwie oceniała akt 5 listopada jako pociąg
nięcie taktyczne dla uzyskania nowych rekrutów.

Autor nie zapomina też o obecnej sytuacji politycznej i trochę miejsca 
poświęca omówieniu polityki i planów odwetowców bońskich z Adenauerem 
na czele oraz roli emigracyjnych zdrajców spod znaku Mackiewicza.

Spośród innych prac w tymże zeszycie zamieszczonych ważnymi są dla 
badaczy dziejów Śląska — ze względów porównawczych — studia M. Franćića 
Powstanie chłopskie w starostwie libuskim i sąsiednich królewszczyznach 
w połowie XVIII wieku oraz S. Sreniowskiego Oznaki regresu ekonomicznego 
w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym w Połsce od schyłku XVI w.

Zeszyt 3 otwiera studium F. Ryszki i S. Ziemby poświęcony dwom dzie
sięcioleciom huty Kościuszko. Praca ilustruje dzieje huty w okresie 1922—1932 
oraz 1945—1954. Jest on zapowiedzią większej monografii przygotowywanej na 
tenże temat przez Autorów. Już obecne studium oparto o bogate wykorzysta
nie materiałów archiwalnych, a mianowicie poza archiwami śląskimi, a zwła
szcza archiwami centralnych zarządów przemysłowych, protokoły posiedzeń 
rady ministrów i akta komitetu ekonomicznego ministrów z okresu dwudzie
stolecia. Autorzy omawiają kolejno wypadki polityczne i ich echa na Śląsku 
w okresie wzniesienia rewolucyjnego 1918—1922, dzieje huty jako obiektu 
spekulacji kapitału finansowego, stagnację ekonomiczną huty i jej postępującą 
ruinę w okresie kryzysu oraz położenie i walkę robotników w pierwszym 
z omawianych dziesięcioleci. Dzieje huty wykazują dobitnie fikcyjność rządów 
burżuazyjnego państwa polskiego w przyznanej mu części Śląska oraz znacze
nie kapitału zagranicznego. Powiększa się coraz bardziej zubożenie proleta
riatu, ale równocześnie robotnicy z huty Królewskiej pod przewodnictwem 
KPP staczają w latach 1923, 1924, 1929, 1932 szereg wielkich bitew klasowych 
stanowiących jeden z ważniejszych rozdziałów historii ruchu robotniczego na 
Śląsku.

Część druga pracy omawia wyzwolenie i przejęcie huty przez prawowi
tych właścicieli — robotników polskich oraz rozwój huty w warunkach pla
nowej gospodarki socjalistycznej. Nowe warunki stworzyły nowych ludzi. Au
torzy potrafili zarejestrować szereg dowodów świadomej realizacji wielkich 
zadań przez załogę huty oraz szereg przykładów zmiany warunków, w których 
żyli. Fakty te wskazują dalszy kierunek rozwoju i gwarantują pomyślne po
konywanie istniejących jeszcze trudności.

W dalszym ciągu zeszytu badaczy dziejów Śląska zainteresuje ze wzglę
dów porównawczych studium Z. Cieślaka Rewolty gdańskie XV wieku 
(1416—1456) oraz I. Rychlikowej Stosunki społeczno-gospodarcze oraz walka 
klasowa w dobrach Poręby Wielkiej w drugiej połowie XVIII vńeku. Zano
tować też trzeba nadesłaną do „Kwartalnika" przez profesora Uniwersytetu 
im. Humboldta K. Obermana pracę o stosunku działaczy niemieckiego Oświe
cenia wobec Polski, która, choć nie dotyczy bezpośrednio dziejów śląkich, 
zawiera niejedną cenną dla badacza śląskiego uwagę.



W tym samym zeszycie zamieszczono jeszcze jedną pracę poświęconą spe
cjalnie dziejom Śląska, mianowicie K. Maleczyńskiego Uwagi o powstaniu 
górników w r. 1220. Wywody Autora oparte są zasadniczo na lakonicznej wia
domości zawartej w kronice tzw. Kanonika Praskiego (jednego z kontynuato
rów Kosmasa), a powtórzonej znacznie później w Roczniku Krasińskich. 
Wzmianka z pierwszego źródła nie była dotąd znana polskiej nauce historycz
nej, przekaz zaś w roczniku Krasińskich został zinterpretowany przez Zacho- 
rowskiego jako zamieszki wywołane przez kolonistów. Tymczasem Autor ar
tykułu po szczegółowej analizie ówczesnych wydarzeń dochodzi do przeko
nania, że chodzi tu o „największy ruch antyfeudalny, znany w Polsce w okre
sie rozdrobnienia feudalnego" (s. 144).

Powstanie to miało miejsce najprawdopodobniej na Śląsku, gdzie w oko
licach Złotoryi, Lwówka, Mikołajowie, Złotego Stoku i Srebrnej Góry sku
piała się cała prawie produkcja złota Polski średniowiecznej. Omawiając sto
sunki panujące na wsi śląskiej w pierwszych dziesięcioleciach XIII w., Autor 
podkreśla różnice, jakie istniały w położeniu chłopa — gdy na obszarze Ślą
ska występuje wtedy w dużym stopniu renta pieniężna, w okolicach górni
czych przeważa pańszczyzna, stanowiąca podstawowe źródło siły roboczej za
trudnionej przy produkcji złota. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, 
klóry gdzie indziej prowadził do względnej poprawy sytuacji chłopa, na oma
wianym terenie miał wprost przeciwne następstwa. W latach 1200—1230 ma 
właśnie miejsce najbujniejszy rozwój górnictwa koło Złotoryi; pociągnęło to 
za sobą nasilenie wyzysku chłopa w formie zwiększonej pańszczyzny i grabie
ży ziemi chłopskiej. Wzmożenie ucisku chłopa stwarzało sytuację zapalną 
i wzmacniało opór chłopa. Do spotęgowania się reakcji na ucisk przyczyniało 
się również zróżnicowanie społeczne i ekonomiczne, wynikające z odmiennego 
traktowania elementu napływowego — fachowców, stanowiących uprzywile
jowaną mniejszość wśród ludności zatrudnionej w górnictwie. Wrzenie wy
wołane powyższymi przyczynami było jednym z powodów powstania, o któ
rego rozmiarach świadczy wzmianka kronikarza, porównująca klęskę zadaną 
przez powstańców polskiemu rycerstwu feudalnemu z współczesnymi wypad
kami z wojen Polski z Rusią i Prusakami.

W zeszycie 4 historyk dziejów Śląska zwróci uwagę przede wszystkim na 
kilka prac dotyczących historii Pomorza, którego dzieje obfitują tak często 
w analogiczne do dziejów Śląska sytuacje. Tak więc H. Jabłoński w artykule 
G nowe spojrzenie na dzieje Pomorza omawia wyniki konferencji gdańskiej, 
R. Kiersnowski porusza zaczątki organizacji państwowej na Pomorzu Zachod
nim, J. Wiśniewski omawia przesłanki tworzenia się układu kapitalistycznego 
w rolnictwie pomorskim (w w. XVIII), a A. Wielopolski porusza zagadnienie 
sił wytwórczych i rozwoju stosunków społecznych w rolnictwie Pomorza Za
chodniego w pierwszej połowie XIX w.

PRZEGLĄD ZACHODNI (Instytut Zachodni, Poznań 1954, nry 1/2—5/6) — 
zestawił Z. Surman.

Ostatnie trzy podwójne numery „Przeglądu Zachodniego" przynoszą sze
reg artykułów o treści historycznej, które obok zagadnień dotyczących Pomo
rza, Wielkopolski i Czech poświęcone są stosunkowo najwięcej sprawom nie
mieckim. Z zakresu historycznej problematyki Śląska zamieszczono w 3/4 nu



merze „Przeglądu Zachodniego'1 jeden artykuł E. M. Serwińskiego pt. Przy
musowa służba Polaków z Górnego Śląska vj armii hitlerowskiej. Stanowi on
— jak głosi podtytuł — „Studium z zakresu hitlerowskiej polityki narodowo
ściowej" na ziemiach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Na tym mało 
jeszcze zbadanym odcinku Autor ujawnia brutalne metody władz hi
tlerowskich w akcji rekrutacji do armii niemieckiej i w związku
z tym naświetla machinacje i polityką hitlerowców wokół tzw. niemieckiej 
listy narodowościowej na Górnym Śląsku. W artykule przytoczono parę przy
kładów oporu Polaków Górnego Śląska przeciw rekrutacji. Ta ostatnia spra
wa wymaga jeszcze dalszych badań nad ujęciem całokształtu form oporu Pola
ków przeciw rekrutacji.

Z pozostałych artykułów ostatnich trzech numerów „Przeglądu Zachod
niego" badaczy dziejów Śląska zainteresują numery 3/4 poświęcone szczegól
nie zagadnieniom niemieckim. Są one poświęcane w całości sprawom nie
mieckim i stosunkom polsko-niemieckim. Zaczynają je dwa omówienia pub
likacji niemieckich. M. Suchocki w artykule pt. O właściwe perspektywy sto
sunków polsko-niemieckich omawia treść książki wydanej niedawno w NRD 
pt. Fur Polens Freiheit. Achthundert Jahre deutsch.polnischer Freundschaft 
in der deutschen Literatur. Oceniając tę publikację Autor podkreśla, że wo
bec odradzania się w Niemczech adenauerowskich na odcinku „badawczo- 
znawczym" „najgorszych tradycji i błędów imperialistycznej przeszłości" 
i „kłamliwego przedstawiania faktów historycznych" antologia utworów pisa
rzy niemieckich zajmujących przyjazne stanowisko wobec Polski stanowi duże 
osiągnięcie w walce o nowe, odpowiadające rzeczywistości historycznej ujęcie 
stosunków polsko-niemieckich. Pokazuje ona bowiem — jak stwierdza Autor
— że w przeszłości i teraźniejszości przyjaźń polsko-niemiecka spoczywała 
i spoczywa w rękach kół postępowych obu narodów.

Drugi artykuł pt. Prawa historyczne a rzeczywistość polityczna pióra 
Z. Wojciechowskiego jest omówieniem rewizjonistycznej publikacji niemiec
kiej, która nie tak dawno ukazała się w Niemczech Zachodnich pt. Der deut- 
sche Osten und das Abendland. Autor artykułu przy pomocy obszernych cy
tatów z tej agresywnej i wrogiej wobec narodu polskiego publikacji orientuje 
czytelnika w tendencji politycznej książki. Omówienie w tej formie treści 
książki pozwala zorientować się czytelnikowi w nastrojach politycznych wśród 
oddanych adenauerowskiej klice „historyków" i „historiozofów" zachodnio- 
niemieckich. To podporządkowanie się historycznej oficjalnej nauki zachod- 
nio-niemieckiej kolonizatorskim planom imperialistów sprawia, że nauka ta 
powtarza stare kłamstwa i oszczerstwa rzucane na dzieje Słowiańszczyzny 
i narodu polskiego przez niemiecką historiografię imperialistyczną sprzed 
pierwszej i drugiej wojny światowej.

Odradzają się więc twierdzenia o germańskim pochodzeniu państwa i płu
ga wśród Słowian, o niemieckim pochodzeniu miast i mieszczaństwa, o przo
dującej roli rolnictwa, handlu i rzemiosła w Polsce, itd. itd. Zachodnio-nie- 
mieccy falsyfikatorzy historii muszą przecież wykazać, że Polska, w takiej 
czy innej postaci, była kolonią niemiecką i w przeszłości.. W ten sposób dla 
kolonialnych i zaborczych planów imperialistów niemieckich powstają „histo
ryczne racje".



Autor artykułu uznał za stosowne zająć się bliżej na łamach „Przeglądu 
Zachodniego'* problematyką niemieckiej publikacji, ponieważ jej autorzy cie
szą się jeszcze dotąd na zachodzie Europy opinią znawców dziejów Europy 
wschodniej. Aby przeciwdziałać szerzeniu się ich poglądów, Autor kreśli nie
jako program walki z kłamliwymi twierdzeniami obecnej, imperialistycznej, 
historycznej nauki zachodnio-niemieckiej.

Oba te omówienia stanowią jak gdyby motto dla dalszych artykułów tegoż 
numeru „Przeglądu Zachodniego", z których jedne poświęcone są zagadnie
niom stosunku demokratów niemieckich do Polski i postępowym ruchom spo
łecznym na terenie Niemiec, inne zaś zagadnieniom imperializmu niemieckiego 
w okresie przed pierwszą wojną światową.

Tak więc w artykule pt. Demokracja niemiecka a powstanie styczniowe 
Zdzisław Grot zajął się stanowiskiem K. Marksa, F. Engelsa, F. Freiligratha, 
G. Kinkela, H. Heinego i innych do sprawy 'polskiej w okresie powstania 
styczniowego. Drugi artykuł A. J. Kamińskiego pt. Helmut von Gerlach. Jeden 
z bojowników niemieckiego antyimperializmu jest — jak podkreśla Autor — 
próbą nakreślenia biografii tego działacza, który przebył bardzo ciekawą ewo
lucję w swych poglądach politycznych i z czasem stał się antyfaszystą i go
rącym zwolennikiem przyjaźni polsko-niemieckiej. Sylwetka tego działacza 
jest tym bardziej ciekawa, że pochodził on ze Śląska z uszlachconej 1840 r. 
rodziny mieszczańskiej. Społeczne i narodowe przeciwieństwa panujące na 
Śląsku niewątpliwie wpłynęły na ewolucję jego poglądów politycznych. Wresz
cie w jednym z artykułów tegoż numeru „Przeglądu Zachodniego" Edmund 
Cieślak na przykładzie rewolty w Lubece 1408—1416 analizuje szczegółowo 
i sumiennie problem walki cechów przeciw patrycjatowi miejskiemu na tere
nie miast hanzeatyckich.

Ze spraw dotyczących dziejów ekspansywnej i agresywnej polityki nie
mieckiego imperializmu na wymienienie zasługuje artykuł J. Łukaszewskiego 
pt. Imperializm niemiecki a Turcja. Jest to fragment szerszej pracy Autora, 
w którym zajmuje się lon dziejami penetracji impeinalitfmu niemieckiego 
w Turcji do roku 1913. Poważny związek z tym problemem posiada stanowi
sko ugrupowań imperialistycznych w Niemczech do Rosji w przededniu 
pierwszej wojny światowej. Sprawę tę omawia J. Fajewski w artykule pt. 
Wewnętrzne sprzeczności imperializmu niemieckiego na tle polityki Rzeszy 
wobec Rosji (w przededniu pierwszej wojny światowej). Autor stara się usta
lić, jaką rolę w nastawieniu niemieckich ugrupowań imperialistycznych do 
Rosji w okresie od początku 1914 roku aż do zamachu w Sarajewie odegrały 
interesy ekonomiczne jako główne motywy takiego czy innego stosunku tych 
ugrupowań do Rosji. Główny wywód Autora zawiera się w zdaniu, że decy
dującą rolę odegrały tu interesy wielkiego kapitału zainteresowanego Bliskim 
Wschodem.

Co do niektórych twierdzeń zawartych w tym artykule można by mieć 
pewne zastrzeżenie. I tak np. wydaje się, że zbyt jednostronne jest twierdzenie 
o pokojowym nastawieniu wobec Rosji grupy kapitału niemieckiego posiada
jącego swe interesy w Rosji. Trzeba by tu zbadać, jak czuł się ten kapitał 
w Rosji, jak dawał sobie radę z kapitałem francuskim czy belgijskim w walce 
o podporządkowanie gospodarcze Rosji carskiej. Nie bardzo się też można zgo



dzić z twierdzeniem, że wszyscy socjaldemokraci niemieccy byli zdania, iż 
niemiecka klasa robotnicza musi prowadzić wojnę z caratem. Na posiedzeniu 
frakcji SD w dniu 3 sierpnia, na którym decydowano o stanowisku partii 
w sprawie kredytów wojennych i wojny imperialistycznej, czternastu członków 
frakcji głosowało przeciw. W tym samym dniu ukazał się w „Vorwarts“ arty
kuł, który, wprawdzie ostrożnie, demaskował kłamliwe frazesy o „carskim nie
bezpieczeństwie". Jednakże nastawieni oportunistycznie socjaldemokraci 4 sier
pnia na posiedzeniu Reichstagu zaczęli udawać, że wierzą w ten frazes.

Z artykułów poświęconych sprawom niemieckim należy jeszcze wymie
nić A. J. Kamińskiego Niektóre produkty walki z socjalizmem w Niemczech 
u dobie wczesnego imperializmu. (Ze studiów nad pragenezą faszyzmu nie
mieckiego). Podstawą tego artykułu jest twierdzenie, że faszyzm w Niemczech 
wyrósł z metod i środków walki, jakich burżuazja i junkierstwo używały w tłu
mieniu ruchu socjalistycznego. W tym aspekcie Autor omawia kolejno metody 
walki z socjalizmem sięgając do okresu przedimperialistycznego, stosunki pa
nujące w armii niemieckiej (armia jako główne narzędzie walki burżuazjj 
z socjalizmem, z masami ludowymi — jako organizacja, w której usiłowano 
wychowywać poddanych w duchu terroru, okrucieństwa i cynizmu), dąże
nie przemysłu zbrojeniowego do dyktatury i inne.

Z prac poświęconych Wielkopolsce badacza dziejów Śląska szczególnie za
interesuje umieszczany w 1/2 numerze „Przeglądu Zachodniego" artykuł F. 
Miedzdńskiego pt. „Ruch robotniczy w Poznaniu w okresie dwudziestolecia, 
w którym autor w najogólniejszym zarysie przedstawia działalność KPP na 
terenie Poznania wysuwając wobec zaniedbania tego odcinka dziejów ruchu 
robotniczego postulat szczegółowych badań w tym zakresie.

Do zagadnień dotyczących dziejów stosunków polsko-czeskich i samych 
Czech w numerze 5/6 „Przeglądu Zachodniego" znajduje się ciekawy artykuł 
H. Barycza pt. , Zapomniana karta w polsko-czeskich stosunkach kultural
nych. W artykule tym Autor zajął się działalnością Henryka Suchockiego na 
katedrze literatury polskiej w Uniwersytecie Praskim w drugiej połowie 
XIX wieku. Interesujący przyczynek do stosunków polsko-czeskich przynosi 
również artykuł J. Slizińskiego pt. Z dziejów pobytu braci czeskich w Polsce 
w XVI wieku.

Ważny dla badań śląskoznawczych jest artykuł dotyczący dziejów Czech 
i Moraw w XVIII w. Zamieszczono w nim pracę M. Franćića pt. Geneza tere- 
zjańskich i józefińskich reform agrarnych w Czechach i na Morawach. Autor 
w tym sumiennie opracowanym artykule stara się przede wszystkim ustalić, 
jaki wpływ obok rozwoju układu kapitalistycznego w Czechach wywarły na 
politykę agrarną monarchii austriackiej antyfeudalne bunty chłopskie, które 
szczególnie w drugiej połowie XVIII w. przybrały na ostrości wiążąc się obiek
tywnie z walką o wyzwolenie narodowe Czech.

PRZEGLĄD HISTORYCZNY — zestawiła B. Leszczyńska.
Zeszyt 1 za r. 1954 przynosi m. in. artykuł M. Żychowskiego Stosunki 

gospodarczo-społeczne w Rzeczypospolitej Krakowskiej w przeddzień rewolu
cji 1846 r., ważny ze względu na żywe stosunki gospodarcze Krakowa i Śląska 
v/ tym okresie. Artykuł Mdajczyka Faszyzacja polityki agrarnej w Polsce w la-
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tach 1934—39 zawiera niektóre uwagi dotyczące właścicieli latyfundiów ślą
skich. '

W zeszycie 4 z 1954 r. badaczy dziejów Śląska zainteresuje niewątpliwie 
artykuł A. Galosa pt. Klasy posiadające w Niemczech wobec sprawy polskiej 
1894—1914). Przynosi on bowiem wiele materiału naświetlającego stosunek śląs
kich klas posiadających do sprawy polskiej, co znalazło swoje odbicie w spra
wozdaniach śląskich władz administracyjnych i w burżuazyjnej prasie śląskiej. 
Autor pokazuje również walkę niemięckich sił rewolucyjnych z antypolską po
lityką junkrów i burżuazji, solidarność rewolucyjnego proletariatu polskiego 
i niemieckiego, np. udział Róży Luksemburg w niemieckim ruchu robotniczym 
i współpraca Marcina Kasprzaka i Wintera na Górnym Śląsku.

CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE — zestawiła B. Leszczyńska.
W tomie VI cz. 1 za pierwsze półrocze 1954 r. znajdujemy m. in. artykuł 

K. Orzechowskiego pt. Przekształcenie praw chłopów do ziemi na Górnym 
Śląsku w w. XVIII i w pierwszej połowie w. XIX,  który stanie się przedmio
tem osobnych recenzji w „Sobótce*4. Ponadto w tymże tomie znajdują się jesz
cze dwie rozprawy ważne dla badaczy dziejów Śląska. Pierwsza z nich — to 
artykuł T. Cieślaka noszący tytuł Postulaty rewolty pospólstwa gdańskiego 
w r. 1525. Zasługuje on na uwagę ze względu na analogię do podobnych ru
chów na Śląsku w okresie wojny chłopskiej. Druga rozprawa zatytułowana 
Przywileje kapitału zagranicznego w Polsce burżuazyjno-obszarniczej wyszła 
spod pxióra F. Ryszki. Autor zajmuje się w niej pożyczkami zagranicznymi 
wr Polsce przedwrrześniowej i związanymi z nimi uprawnieniami obcego kapi
tału. Mówi następnie o wyprzedaży i zastawie majątku narodowego, o przy
wilejach monopoli zagranicznych w kluczowych gałęziach przemysłu polskiego, 
ich genezie, charakterze i skutkach, o koncesjach i licencjach. Omawia rów
nież poglądy i prrogramy burżuazji polskiej w sprawie kapitału zagranicznego 
oraz stosunek przywilejów kapitału obcego do zagadnienia suwerenności pań
stwowej Polski burżuazyjno-obszarniczej. Przy omawianiu tych problemów 
wspomina również o polskiej części Górnego Śląska.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
Numer 3 za rok 1954 wypełniony jest prawie całkowicie tematyką zwią

zaną z prrodukcją rolną. Szereg zamieszczonych tu artykułów bądź bezpośred
nio operuje materiałem śląskim, bądź ma duże znaczenie dla dziejów 
Śląska ze względów porównawczych. I tak ważną pozycją jest artykuł R. Kier- 
snowskiego Rośliny uprawne i pożywienie roślinne w Polsce wczesnofeudalnej. 
Po krótkim omówńeniu zakresu pracy, źródeł i metod badawczych Autor 
stwuerdza, że przedmiotem jego artykułu „nie są dzieje roślin uprawnych..., 
lecz rola tych roślin w dziejach społeczeństwa badanego okresu**. Omawia 
więc kolejno zboża uprawme: pszenicę, żyto, proso, jęczmień, owries, a następ
nie inne rośliny uprawme, do których zalicza rośliny strączkowe, oleiste i włók
niste, warzywa i drzewa owocowe. Trochę miejsca poświęca zbieractwu, 
zwłaszcza orzechów laskowych, żołędzi, grzybów i jagód, które odgrywały 
pewną rolę w gospodarce polskiej tego okresu. Nie zajmuje się natomiast ro
ślinami technicznymi. W końcu Autor stwierdza, że „prymat rolnictwa jako 
podstawowej gałęzi gospodarki słowiańskiej we wczesnym średniowieczu zdaje



się nie ulegać wątpliwości11. Praca R. Kiersnowskiego oparta jest na wynikach 
badań archeologicznych i na źródłach pasanych polskich oraz ruskich, czeskich 
i połabskich, z szerokim uwzględnieniem źródeł śląskich.

W artykule zatytułowanym Narzędzia uprawy roli w Polsce w okresie 
xcczesnośredniowiecznym Z. Podwińska po uwagach wstępnych szczegółowo 
i krytycznie omawia literaturę oraz źródła archeologiczne, pisane, etnograficz
ne i inne, jak materiały dostarczone przez gleboznawstwo. Ustalając proble
matykę badań Autorka wysuwa przede wszystkim trzy zagadnienia: 1. usta
lenie typów sprzężajnych narzędzi rolniczych i przedstawienie czasu ich po
wstania i rozwoju; 2) zależność między zmianami w zakresie narzędzi rolni
czych a przejściem od wy paleniskowego systemu uprawy ziemi do uprawy 
sprzężajnej; 3) wpływ, jaki wywarły zmiany w narzędziach rolniczych i sy
stemie uprawy roli na intensyfikację produkcji rolnej. W końcu omawia po
szczególne typy narzędzi uprawy roli, jak radła, pługi, sochy, brony, motyki, 
łopaty, grabie, sierpy, półkoski i cepy. Z innych narzędzi krótko zajmuje się 
stępami i żarnami. Autorka wykorzystuje także źródła śląskie, ale zdaje się 
w niedostatecznym stopniu.

T. Lewicki w artykule Średniowieczne źródła arabskie o hodowli zwierząt 
domowych u Słowian omawia szczegółowo ich przekazy o hodowli świń, bydła 
rogatego, koni, owiec, psów, kur, kaczek i gęsi. Wiadomości zawarte w tych 
źródłach konfrontuje z danymi zawartymi w źródłach słowiańskich, bizan
tyjskich i zachodinich.

T. Dziekoński w artykule pt. O częściach pracujących pługów i soch na 
ziemiach polskich w XIX w. opartym na materiale etnograficznym, zajmuje 
się nie tylko kwestią wyrażoną w tytule, ale także wskazuje na szereg innych 
problemów związanych z tym zagadnieniem, jak np. ważność badań techno
logicznych narzędzi rolniczych dla zrozumienia obciążeń chłopów i wyjaśnie
nia wielu lokalnych przejawów walki klasowej, charakterystyką gleb itp. Żało
wać jednak należy, że Autor nie uwzględnia zupełnie problematyki śląskiej.

DAWNA KULTURA
Nowe kwartalne czasopismo archeologiczne stawia sobie za cel populary

zację marksistowskiej wiedzy archeologicznej nie tylko polskiej, ale także 
osiągnięć w tej dziedzinie innych krajów, a przede wszystkim Związku Ra
dzieckiego i krajów demokracji ludowej.

W numerze 1 z 1954 r. znajdują się dwa artykuły poświęcone historii Ślą
ska. W pierwszym z nich zatytułowanym Trzewiki opolskie H. Cehak-Hołubo- 
wiczowa udostępnia szerokim masom czytelników wyniki badań wykopalisko
wych prowadzonych na Ostrówku w Opolu. Wszystkie znaleziska opolskie 
świadczą dobitnie o bogactwie i rozkwicie rodzimej kultury wczesnego śred
niowiecza na Opolszezyźnie, o rozwoju różnych gałęzi rzemiosła i o szerokiej 
wymianie handlowej z innymi krajami.

Artykuł drugi pióra J. Kaźmierczyka pt. Osada hutnicza w Groszowicach 
stanowi sprawozdanie z archeologicznych prac ratown iczo-badawczych fw Gro
szowicach. Dotychczasowe znaleziska wskazują na to, że istniała w tej miej
scowości osada hutnicza.

W numerze 2 na uwagę zasługuje artykuł W. Hołubowicza i M. Kubasze- 
wicza Kości zwierzęce źródłami historycznymi. Na podstawie znalezionych



w Opolu w latach 1952—1953 kości zwierzęcych autorzy omawiają hodowlę 
zwierząt i konsumpcję mięsa na Ostrówku, wskazując na zdecydowaną prze
wagę konsumowanych zwierząt domowych nad dziczyzną.

E. Karwot w artykule pt. O Katalogu magii Rudolfa z Rud Raciborskich 
wskazuje na wielkie znaczenie dziełka zakonnika, brata Rudolfa, z klasztoru 
cystersów w Rudach Raciborskich pt. Summa de confessionis discretione dla 
poznania życia ludzi XIII w. od strony społeczno-gospodarczej.

W numerze 3 w artykule Jak polscy kowale w XI w. imitowali stal da
masceńską W. Hołubowicz, na przykładzie znalezionego w Opolu noża z XI w. 
imitującego słynną stal damasceńską, pokazuje wysoki stopień rozwoju hutnic
twa i kowalnictwa polskiego w tym okresie.

W numerze 4 ten sam autor w artykule Na marginesie dyskusji na temat 
metody wykopaliskowej popularyzuje wyniki dyskusji o metodach prac wy
kopaliskowych i na przykładzie Opola stara się pokazać, że wprowadzona 
przez niego metoda przewyższa inne stosowane w praktyce wykopaliskowej 
tym, że odznacza się większą dokładnością i tym samym pozwala na osiągnię
cie większych wyników naukowych.

Artykuł J. Kaźmierczyka O transporcie kołowym w okresie urczesnośred- 
niowiecznym na terenie polskim oparty jest w pierwszym rzędzie na znale
ziskach opolskich. Szczególny nacisk położył Autor na nośność wozów.

POLSKA SZTUKA LUDOWA 1954 — zestawiła L. Matusik.
Zeszyt 4 przynosi artykuł A. Wyciska Niemieccy zbieracze górno-śląskich 

pieśni ludowych.
W oparciu o źródłowy materiał autor zapoznaje nas w ogólnych zarysach 

ze zbieraczami i tłumaczami pieśni ludowych Górnego Śląska pochodzenia 
niemieckiego. Począwszy od bezinteresownych miłośników pieśni ludowych 
górno-śląskich przechodzi z kolei do zbieraczy niemieckich o wrogim nasta
wieniu do ludności polskiej. Spośród Niemców, zasługujących na specjalne 
wyróżnienie z powodu życzliwego nastawienia do Górnoślązaków i ich gwary, 
autor wymienia niemieckiego poetę Augustyna Henryka Hoffmanna v. Fallers- 
lebena, wydawcę Schlesische Volkslieder mit ihren Singweisen. Autor podaje 
nam charakterystykę działalności Hoffmanna, kładąc przy tym nacisk na jego 
stosunek do ludności górno-śląskiej; stosunek ten potwierdzają dwie odezwy 
Hoffmanna (z 1828 r. i z 1829 r.) do społeczeństwa niemieckiego, zachęcające 
do zbierania polskich pieśni górno-śląskich. Oto jedno ze sformułowań Hoff
manna z Aufforderung zur Sammlung polnischer Volkslieder: ,,... wydawcy za
mierzają zebrać dalsze polskie pieśni ludowe Górnego Śląska i przekazać je 
potomnym, usunąć z ust po polsku mówiącego ludu wiejskiego te pieśni, które 
są niemoralne i pozbawione sensu, a zastąpić je klasyczną i popularną pieśnią, 
by podnieść smak i poczucie piękna ludu1'. Wycisk w artykule swym podaje 
nam trzy pieśni z powiatów: oławskiego, raciborskiego i kozielskiego, wzięte 
z czasopisma Hoffmanna „Monatsschrift von und fur Schlesien‘:. Według au
tora były to pierwsze próby zbierania polskich pieśni ludowych w ogóle. 
W dalszym ciągu artykuł daje czytelnikowi pobieżny przegląd wydawnictw 
pieśni górno-śląskich od czasów Hoffmanna do Rogera. Życzliwy stosunek do 
Górnoślązaków cechował także Juliusza Rogera, pochodzącego z Wirtenber-



gii, z zawodu lekarza, wydawcę książki Pieśni ludu polskiego w Górnym Ślą
sku z muzyką. Charakterystyczne, że Roger przed wydaniem Pieśni nauczył 
się języka polskiego i zapoznał z pracami Kolberga i Lompy. Na dowód, że 
Roger nie podzielał haseł pruskich zdążających do wynarodowienia ludu pol
skiego i jego języka, autor przytacza przedmowę Rogera do Fieśni. „Jeśli 
dzieło Niemca — pisze Roger — potrafi choćby cokolwiek rozproszyć mgłę, 
jaką przesądy zaciemniają lud polski Górnego Śląska i język jego, oraz przy
jemniejsze światło rozlać po jego miłym życiu duchowym, które się w pieśni 
objawia nie ciśnione i nie tłumione wpływem świata zewnętrznego, będzie to 
swoistą wynagrodą pracy i trudu, towarzyszących dopełnieniu zbioru pieśni 
ludu polskiego w Górnym Sląsku“. Powołując się na ocenę działalności Ro
gera podaną przez jego biografa Jędrzejewskiego autor wskazuje, że Roger 
w życiu codziennym dawał przykłady tego, iż narody polski i niemiecki mogą 
zgodnie współżyć ze sobą. Tłumaczem pieśni gómo-śląskich był również na
uczyciel szkoły głuchoniemych, Emil Erbrich, stający jednak na skrajnie szo
winistycznym stanowisku. Uważał on, że język górno-śląski tak różni się od 
polskiego, jak dialekt szwabski od języka niemieckiego i że językiem panu
jącym wśród Górnoślązaków stanie się język niemiecki, ponieważ jest on 
obowiązujący w szkole i w życiu społecznym. Do dalszych tłumaczy i zbiera
czy niemieckich należy Albert Weiss, Walter Tesche i Maks Waldau. Wycisk 
podaje teksty pieśni zamieszczonych przez Waldaua w Nach der No.tur i zazna
cza różnicę między tekstem jego a Rogera. Jeżeli chodzi o stosunek Maksa 
Waldaua do języka polskiego, to autor podkreśla, że z jednej strony Waldau 
wyraża się, iż „nie należy germanizować tego, co nie chce być zniemczone i nie 
pragnie być zgermanizowane", ale z drugiej strony uważa, że język polski na
leży w szkołach zastąpić językiem niemieckim.

Późniejsi niemieccy zbieracze i tłumacze pieśni gómo-śląskich stawiali so
bie za cel udowodnienie, że pieśni gómo-śląskie są wytworem Niemców. Kiedy 
w 1927 roku ogłoszono konkurs na pieśni o Górnym Śląsku, to w skład jury 
weszli ludzie znani z walki z polskością Śląska. Nastawienie antypolskie wśród 
pisarzy niemieckich dochodzi do punktu kulminacyjnego w okresie hitlerow
skim, lecz bardziej szczegółowych danych o zbieraczach pieśni górno-śląskich 
w artykule nie znajdujemy. Autor podkreśla tylko, że w tym okresie naj
ważniejszą stawała się akcja przegrupowania zasobów pieśni gómo-śląskich 
przez Niemców, zwłaszcza w okręgach przemysłowych.

Artykuł Wyciska nie wyczerpuje omawianej problematyki, ale jest po
żytecznym podsumowaniem szeregu faktów działalności z zakresu zbierania 
i tłumaczenia pieśni gómo-śląskich przez działaczy niemieckich.

NOWE DROGI — zestawił J. Raba.
W roczniku organu teoretycznego KC PZPR za rok 1954, poza podstawo

wymi materiałami naświetlającymi życie polityczne i gospodarcze, znajdujemy 
szereg wypowiedzi, które treścią swą odnoszą się bezpośrednio do spraw ślą
skich i mają dużą wagę, zwłaszcza dla historyków czasów najnowszych.

Numer 3 przynosi m. in. kilka wystąpień delegatów organizacji partyjnych 
województw śląskich w czasie obrad II Zjazdu PZPR. Ówczesny sekretarz Pro
pagandy KW PZPR w Stalinogrodzie, Jan Szydlak, zwrócił się z apelem do 
Polskiej Akademii Nauk, aby ta okazała pomoc „w dziedzinie opracowania



materiałów z historii Śląska z okresu XIX i początku XX wieku w takich 
problemach, jak powstania śląskie, rozwój ruchu rewolucyjnego na Śląsku, 
współpraca polskiego i niemieckiego ruchu rewolucyjnego'1. Apelem tym za
kończył on swoją wypowiedź dotyczącą głównie, żeby użyć znów jego słów, 
„procesu scalania i stapiania się ludności Śląska. . .  umacniania jedności ludu 
Śląska z całym narodem polskim". Pogłębianie i przyśpieszanie tego procesu 
dokonywane jest m. in. poprzez masowe imprezy kulturalno-oświatowe, liczne 
odczyty, pracę WUML-u itd.

Do analogicznego problemu nawiązał Roman Nowak, I sekretarz KW PZPR 
w Opolu, kreśląc w swej wypowiedzi obraz wzrastającej świadomości ludu 
Opolszczyzny, rozbudowy i osiągnięć przemysłu oraz sukcesów i potrzeb rol
nictwa. W tej ostatniej dziedzinie zanotować należy szybki rozwój spółdziel
czości produkcyjnej i średniej oświaty rolniczej. Poważnym brakiem jednak 
jest nieistnienie wyższej szkoły rolniczej i za słaba jeszcze współpraca między 
wsią a pracownikami przemysłu.

Sprawy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej i wzrostu produkcji rolnej 
były nicią przewodnią wystąpień dwóch przedstawicieli Dolnego Śląska ~  
1 sekretarza KP PZPR w Jeleniej Górze Wł. Piłatowskiego i prze w. spół
dzielni produkcyjnej w Wilczkowie Jana Sendka. Pierwszy z nich zajął się 
tymi problemami na przykładzie całego powiatu jeleniogórskiego, podając m. 
in. ciekawe dane odnoszące się do stopnia uspółdzielczenia wsi, osiągnięć go
spodarczych, inwestycji budowlanych, pracy organizacji partyjnych z chłop
stwem indywidualnym itd.

Wypowiedź J. Sendka nazwać można krótką historią spółdzielni produk
cyjnej w Wilczkowie. W niewielu słowach zobrazowana jest droga, jaką prze
szli spółdzielcy od r. 1949, gdy 22 rodziny z gromady Wilczków gospodarowały 
wspólnie na 330 ha ziemi, do 1954 r., gdy odpowiednie liczby wynoszą 176 (z 4 
gromad) i 1620. W wypowiedzi spotykamy się z zobrazowaniem wewnętrznej 
organizacji pracy w spółdzielni, związkiem pracy partyjnej z codziennym ży
ciem spółdzielni, walką o postęp techniczny na wsi, złamaniem oporu wroga 
klasowego oraz innymi zagadnieniami. Szczególnie ciekawa jest też sprawa 
propagandy idei spółdzielczości produkcyjnej w formie goszczenia chłopów 
z województw centralnych i pomocy chłopom okolicznym.

Sukcesy produkcyjne Górnego Śląska, budownictwo mieszkalne, rewolu
cja kulturalna i rozwój organizacji partyjnej — to sprawy, które niejako su
marycznie przedstawił I sekretarz KW PZPR w Stalinogrodzie, Józef Olszew
ski. Szczególną uwagę zwrócił on na ważność rozbudowy organizacji i pracy 
partyjnej na wsi górno-śląskiej i w głównych gałęziach przemysłu. Ma to 
pierwszorzędne znaczenie wobec faktu, że nie zawsze organizacja partyjna 
i kierownictwo gospodarcze zakładu pracy widzą wagę niektórych podstawo
wych spraw, jak np. w górnictwie zagadnienia podsadzki płynnej i mecha
nizacji.

O podobnych zagadnieniach w odniesieniu do hutnictwa mówił sekretarz 
KW PZPR w Stalinogrodzie Edward Gierek. Zwraca on uwagę na poważne 
straty wynikające z zużywania ponad normę wielkich ilości koksu, na nie
uwzględnianie produkcji nawozów sztucznych z żużla wielkopiecowego i ciągłą 
płynność załóg robotniczych w przemyśle górniczym i hutniczym.



Tej ostatniej sprawie poświęcony jest całkowicie artykuł J. Ratajczaka 
„W walce z płynnością załóg górniczych (Z doświadczeń bytomskiej organiza
cji partyjnej)", zamieszczony w numerze 7. Autor na przykładzie kilku ko
palń, zwłaszcza kopalni „Bytom", „Dymitrow" i „Rozbark", przedstawia przy
czyny wielkiej płynności kadr w górnictwie i drogi do jej likwidacji. Podaje 
przykłady biurokratycznego, zniechęcającego do pracy przyjmowania nowo- 
zaangażowanych robotników, braku troski o ich warunki bytowe i życie kul
turalne, niepodtrzymywanie inicjatywy produkcyjnej młodzieży, a nawet oszu
kiwanie jej. Wielką rolę w dziele likwidacji tych błędów ma należyte roz
stawienie członków organizacji partyjnej, zatroszczenie się o to, by w poszcze
gólnych oddziałach pracowali członkowie partii, by opiekowali się oni nowo
przybyłymi robotnikami. Na przykładzie kopalni „Bytom" pokazuje autor, jak 
właściwa troska o warunki pracy, mieszkanie i wypoczynek zmniejsza płyn
ność załogi, przywiązuje nowych robotników, wśród których fluktuacja jest 
największa, do miejsca pracy.

Niektóre zagadnienia zawarte w dwóch omówionych ostatnio wypowie
dziach zjazdowych rozwija szerzej opublikowany w numerze 12 artykuł Fr. 
Kaima i E. Sawickiego pt. O upowszechnienie przodujących doświadczeń na
szego hutnictwa. Punktem wyjścia autorów jest następujące stwierdzenie:

„Mimo niewątpliwych osiągnięć hutników w zakresie postępu technicznego 
istnieją jeszcze duże braki i zaniedbania, zwłaszcza w stalowniach.

Tak elementarne sprawy, jak porządek w miejscu pracy, dyscyplina pracy 
i posługiwanie się instrukcją technologiczną, spotykały się i spotykają z nie
zrozumieniem, a nawet oporem ze strony części dozoru technicznego, jak i ze 
strony załogi. Organizacje partyjne niedostatecznie pomagały w przełamy
waniu tego oporu, wynikającego z konserwatyzmu i przyzwyczajenia do sta
rych, majsterskich metod pracy".

Aby skutecznie przeprowadzić walkę z tymi przejawami, postanowiono 
skupić wysiłki na dwóch tylko hutach — „Bobrek" i „Kościuszko" — chcąc w 
ten sposób działać siłą przykładu. Artykuł omawia wyniki tej kampanii, wzka- 
zując na wydatne zmniejszenie kosztów własnych produkcji jako rezultat ścis
łego przestrzegania procesów technologicznych, wprowadzenia tzw. uśredniania 
rud (wymieszania rud kilku gatunków o podobnym składzie chemicznym) i u- 
normowania polityki kadrowej.

Na koniec wspomnieć należy jeszcze o dwóch artykułach. W jednym z nich 
pt. Z zagadnień rozwoju spółdzielczości produkcyjnej M. Jagielskiego i J. Ra- 
sińskiego, wydrukowanym w styczniowym numerze, znajdziemy m. in. liczby 
obrazujące rozwój spółdzielni produkcyjnych w całej Polsce i w województwie 
wrocławskim.

Drugi artykuł, Wł. Góry pt. W dziesiątą rocznicę reformy rolnej (nr 3), 
przynosi obok opisu przebiegu realizacji ustawy o reformie rolnej w centralnej 
Polsce obraz tego procesu na Ziemiach Odzyskanych. Autor wspomina tu m. in. 
o ścisłym związku między reformą rolną a równoczesną akcją zasiedlania tych 
ziem i o znaczeniu powziętej przez PPR uchwały o przerzuceniu na Ziemie 
Zachodnie do 1 sierpnia 1945 roku nie mniej niż 25 tysięcy członków partii.



WOPROSY ISTORII — zestawił M. Pater.
W numerze 7 za rok 1954 historyk Śląska zwróci przede wszystkim uwagę 

na artykuł A. J. Manusiewicza pt. Riewolucjonno-diemokraticzeskije prieobra- 
zowanija agrarnych otnoszenij w Polsze w 1944—1945 godach.

Z perspektywy dziesięciu lat Polski Ludowej autor stara się ocenić prze
obrażenia, jakie się dokonały na wsi polskiej w latach 1944—1945. Na wstępie 
autor omawia sytuację społeczno-ekonomiczną chłopa polskiego w okresie sa
nacyjnego dwudziestolecia, następnie dość szeroko traktuje stanowisko PPR 
wobec kwestii agrarnych w okresie okupacji. Autor wskazuje na powiązanie 
programu społecznego PPR na odcinku wiejskim z programem walki narodowo
wyzwoleńczej. Powojenne przemiany agrarne zaczyna autor omawiać od de
kretu PKWN z 20 grudnia 1944; podkreśla on przy tym ich powiązanie z cało
ścią przeobrażeń rewolucyjno-demokratycznych w Polsce w tym czasie, a także 
wskazuje na znaczenie międzynarodowej sytuacji nie pozostającej bez wpływu 
na te przemiany.

Szereg naświetleń zyskała również ze strony historyków radzieckich now
sza i najnowsza historia Niemiec. I tak w nrze 8 A. M. Deborin w artykule 
Sieredinnaja Jewropa —  orudije giermanskich impierialistow zajmuje się jed
nym z aspektów ideologii imperializmu niemieckiego w okresie dwu wojen 
światowych. Idea „Europy Środkowej** — jak wskazuje autor — polega na 
dążeniu do zjednoczenia szeregu państw europejskich; istotnym celem tego 
zjednoczenia było podporządkować je niemieckiemu imperializmowi, który 
w ten sposób szukał dróg ekspansji w samej Europie, nie mogąc ich znaleźć 
poza nią.

W numerze 10 A. S. Jerusalimskij w artykule Giermanskaja diemokrati- 
czeskaja respublika i jeja roi w sowriemiennoj istorii dość dużo uwagi poświęca 
historycznym tradycjom demokratycznym narodu niemieckiego i wskazuje, jak 
dalece niesłuszne i fałszywe jest stanowisko zachodnich ideologów, publicystów 
i historyków, lekceważących znaczenie i rolę Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej.

Nr 12 wreszcie przynosi artykuł A. M. Bobkowa Mołodaja Giermanja, 
w którym autor zajmuje się ogólnie całością problematyki młodych Niemiec. 
Problematyce czeskiej poświęcony jest w tymże numerze artykuł B. T. Rub- 
cowa Usilenije fieodalnoj eksploatacji w Czechii nakanunie wielikoj kriestjan- 
skoj wojny XV w., poświęcony zagadnieniom genezy wojen husyckich w Cze
chach.

Obok tego w numerach 7, 8, 10, 11 znajdujemy szereg głosów w dyskusji 
na temat podstawowego prawa ekonomicznego formacji feudalnej.

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT — zestawił Z. Kwaśny.
W kolejnych trzech numerach z 1954 r. na czoło wysuwają się artykuły po

święcone niektórym zagadnieniom rozwoju ruchu robotniczego w Niemczech 
pierwszej połowy XX w.

M. Kólling w artykule pt. Der Kampf der Kom.munislischen Partei Deut- 
schlands unter der Fuhrung Ernst Thalmanns fur die Einheitsfront in den er- 
sten Jahren der relativen Stabilisierung (1924—1927) (nr 1, s. 3—36) wycho
dząc z ogólnych założeń, że podstawowe zadanie partii w okresie względnej 
stabilizacji polega na tym, aby wykorzystać go „...do wzmocnienia partii ko



munistycznych, do ich bolszewizacji, do przekształcenia ich w partie rzeczywi
ście masowe, opierające się na związkach zawodowych, do skupienia pracujących 
elementów klas nieproletariackich, a przede wszystkim chłopstwa, wokół pro
letariatu, wreszcie do przygotowania proletariuszy w duchu rewolucji i dykta
tury” 1 przystąpił do rozpatrzenia, jak KPD w codziennej pracy realizowała te 
zadania koncentrując wysiłek nad zagadnieniem budowy jednolitego frontu. Ze 
względu jednak na to, że powodzenie tej walki było m. in. zależne od siły par
tii, dokonał Autor krótkiej analizy przemian, jakie się dokonywały w tym cza
sie w jej łonie. Zwłaszcza obszerniej omówił znaczenie, jakie posiadało dla jej 
dalszego rozwoju usunięcia od kierownictwa grupy Ruth-Fischer-Maslow i po
wierzenie go E. Thalmannowi. Dzięki temu stało się możliwe kontynuowanie 
specjalnie sabotowanej przez poprzednie kierownictwo akcji organizowania 
w poszczególnych zakładach pracy komórek partyjnych, co w konsekwencji 
znacznie zwiększyło zasięg jej oddziaływania na masy robotników niezorga- 
nizowanych. Zmiany te oraz wysunięcie przez KPD słusznych żądań częścio
wych, jak: ośmiogodzinnego dnia pracy, zmniejszenia podatków czy walki prze
ciw niebezpieczeństwu monarchistycznemu, pozwoliły jej skupić wokół walki
0 realizację tych żądań nie tylko masy robotników, ale i te części chłopstwa
1 burżuazji, które doprowadziły do stworzenia jednolitego frontu.

Artykuł H. Beyera Die bayerische Raterepublik 1919 (nr 2, s. 175—215) sta 
nowi wycinek dotychczasowych jego badań prowadzonych w ramach prac In
stytutu Historii im. K. Marksa w Lipsku. Na tle wypadków rewolucyjnych 
końca 191IB i pierwszej połowy 1919 r. w Bawarii przedstawił Autor działalność 
i udział w nich poszczególnych partii politycznych. Szczególną uwagę zwrócił 
na zdradziecką rolę, jaką odegrali wr ich przebiegu, prawicowi socjaliści i przy
wódcy SPD, którzy przy użyciu wszelkich dostępnych im środków, nie wy
łączając zdrady i morderstwa, starali się utrzymać kierownictwo wypadków 
w swych rękach. Nie wahali się nawet, widząc zdecydowaną wolę ludności stwo
rzenia rady, poprzeć ją, by równocześnie przejąć kierownictwo w swe ręce. 
Na tle ich działalności wyraźnie odcina się działalność KPD. Pomimo późnego 
powstania, które w poważnym stopniu utrudniało uzyskanie decydującego 
wpływu na masy, prowadziła ona zdecydowaną walkę rewolucyjną, zmierza
jącą nie tylko do poprzestania na dokonaniu rewolucji burżuazyjno-demokra- 
tycznej, ale i do przekształcenia jej w rewolucję socjalistyczną. Szczególnie 
ważne jest wykazanie wzrostu jej znaczenia, wyrażającego się rozszerzaniem 
wpływów wśród klasy robotniczej i przechodzeniem do niej członków z in
nych partii, a zwłaszcza rolą jaką odegrała w walce z kontrrewolucją.

Zagadnienie ruchu robotniczego dwukrotnie jest jeszcze poruszane na ła
mach „Zeitschriftu”. W. Wehling (nr 2, s. 309—314) w nawiązaniu do artykułu W. 
Wagnera Zu einigen Fragen des Crimmitschauer Textilarbeiter$treiks 1903/1904 
(nr 4, 1953) wskazuje na główny błąd polegający na przecenianiu roli SPD 
i szereg innych wypływających z niesłusznej jej oceny. W. Wagner uważał, że 
SPD już w tym czasie była partią zupełnie pozbawioną cech rewolucyjnych, 
opanowaną przez siły oportunistyczne.

Natomiast sprawozdanie H. Bultera i G. Fuchsa zaznajamia ze stanem prac 
nad przygotowaniem wydawnictwa źródłowego pt. Dokumente und Malerialien

1 J. S t a l i n ,  Dzieła, Warszawa 1950, t. VII, s. 107—108.



zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (nr 1, s. 152—157) oraz podaje 
tematykę wydawnictwa. '

Z położeniem klasy robotniczej wiąże się także artykuł W. Jonasa Zur Ge
schichte der Lohne und Produktion in Mansfeldschen in der Zeit von 1767 bis 
1944 (nr 3, s. 370—400). Na przykładzie bogatego materiału statystycznego przed
stawił Autor kształtowanie się nie tylko płac 1 przeciętnych kosztów utrzy
mania robotnika, ale też produkcji i wydajności pracy w poszczególnych okre
sach.

Obok grupy prac poświęconych niemieckiej klasie robotniczej i niemiec
kiemu ruchowi robotniczemu — drugą ważną grupę stanowią prace przygo
towawcze do uniwersyteckiego podręcznika historii Niemiec. Na czoło tych 
prac wysuwa się dalszy ciąg prospektu historii Niemiec, a mianowicie dla 
okresu 1789—1815 opracowany przez H. Kamnitzera (nr 2, s. 257—288) i dla 
lat 1815—1849 opracowany przez K. Obermanna (nr 1, s. 109-—132). Natomiast 
dla okresu 1850—1871 opracował go E. Engelberg (nr 3, s. 428—571). Prospek
tom tym czasopismo nasze poświęci omówienie osobne.

Z pracami przygotowawczymi do podręcznika wiąże się polemika na temat 
periodyzacji dziejów Niemiec (nr 1, s. 133—152, nr 2, s. 239—257) oraz artykuły 
dotyczące epoki feudalnej, a to E. Hiihnsa Die politische Ohnmacht des Reiches 
1250 bis 1500 (nr 1, s. 71—95, nr 2, s. 216—238) i B. Schreyer Die Entwicklung 
der deutschen Sprache im Friih- und Hoćhmittelalter (nr 1, s. 96—108). 
Obok wykazania wpływów, jakie na rozwój języka niemieckiego miały prze
de wszystkim kontakty handlowe z krajami sąsiednimi, zwróciła Autorka do
kładniejszą uwagę na czynniki wewnętrzne przyczyniające się do kształtowania 
jednolitego języka niemieckiego dla całego terytorium państwowego.

Okresu feudalizmu dotyczy również artykuł H. Kóditz Die gesellschaft- 
lichen Ursachen des Scheiterns des Marburger Religionsgespraches von 1 bis 
4 Oktober 1529 (nr 1, s. 37—70). Autorka wyszła ze słusznego założenia, że 
spory religijne natury dogmatycznej nie mogły być wyłączną przyczyną nie- 
dojścia do skutku porozumienia. Przy ostatecznym więc rozwiązaniu zagadnie
nia wzięła Autorka pod uwagę nie tylko panującą wówczas ogólną sytuację 
polityczną, ale przede wszystkim stosunki społeczno-polityczne, rozpatrując je 
pod kątem widzenia walki klasowej klas uciskanych, która po 1525 r. bynaj
mniej nie ustała, jak też walki w łonie klasy panującej, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunku książąt do szlachty i mieszczaństwa oraz mieszczań
stwa do szlachty. Rozpatrzyła je jedynie na przykładzie Hesji, Saksonii i Szwaj
carii. W wyniku rozważań doszła Autorka do wniosku, że próby porozumienia 
pomiędzy obozem Zwingliego, reprezentującym postępowe tendencje mieszczań
stwa, a obozem Lutra, reprezentującym tendencje feudalno-absolutystyczne, 
były skazane na niepowodzenie. Szlachta w żadnym wypadku, zwłaszcza wobec 
słabości mieszczaństwa w północnych i środkowych Niemczech, nie decydo
wała się na ustępstwa ze swych dotychczasowych uprawnień, jakie by w kon
sekwencji musiała poczynić w wypadku dojścia do skutku porozumienia.


