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CESKO-POLSKÝ SBORNÍK VÉDECKÝCH PRACÍ I, USPOŘÁDAL 
MILAN KUDHLKA. PRAGA 1955, s. 802, 3 nlb.

Wydany ostatnio tom prac historyków czeskich i polskich jest dużym osiągnię
ciem na polu współpracy naukowej badaczy obu krajów. Pokaźne objętościowo 
dzieło zawiera 25 artykułów i należy sobie żyęzyć, aby po tomie oznaczonym cyfrą 
I rychło ukazały się następne.

Ze względu na zawartość dzieła wyczerpująca recenzja całości jest niezwykle 
trudna i wymagałaby współpracy kilku specjalistów. Na tym miejscu ograniczy
my się jedynie do kilku uwag o charakterze ogólniejszym. Do takich należy 
w pierwszym rzędzie koncepcja dzieła i dobór tematyki artykułów. Kwestię tę wy
jaśnia w pewnym stopniu wstęp, który omawia trudności, jakie stały przed wy
dawcami i które zmusiły ich nawet do zmiany planu w trakcie pracy. Czytamy 
tam: „Według pierwotnego zamiaru redakcji zbiór miał przynosić rozwiązanie 
metodą materializmu historycznego i dialektycznego szeregu zagadnień, ułożonego 
planowo, szczególnie tych kwestii, które posiadają większe znaczenie dla historii 
stosunków polsko-czeskich albo którym dotychczasowe badania nie poświęciły 
dostatecznej uwagi. Przygotowane prace dowiodły jednak wkrótce, że nie będzie 
można wydać tak pojętej publikacji w pełnych rozmiarach, ponieważ zakłada ona 
systematyczną i planową współpracę naukowych kolektywów polskich i czeskich. 
Postanowiono przeto wydać publikację zamierzoną i przygotowaną wcześniej 
w celu stwierdzenia stanu badań naukowych i najpilniejszych potrzeb dla przy
szłej pracy zorganizowanej, przede wszystkim zaś w celu pobudzenia badaczy na
ukowych do usilniejszej pracy na tym polu:i.

Na skutek tych trudności „Sbornik“ stał się zbiorem prac, któremu brak ja 
kiejś myśli przewodniej. Nie omawia on wy łącznie stosunków polsko-czeskich, 
gdyż część artykułów (zwłaszcza te prace, które są przedrukiem referatów wygło
szonych na Konferencji Śląskiej Instytutu Historii PAN) obejmuje historię Śląska 
pod aspektem niewiele mającym wspólnego z kontaktami polsko-czeskimi. Przy 
całej wartości poszczególnych prac ogólny ich dobór jest nieco przypadkowy. Oczy
wiście można dyskutować, czy przy wydawnictwach tego typu potrzebna jest ja 
kaś jednolita koncepcja. Niewątpliwie w pierwszym etapie współpracy, jak już 
wspomnieliśmy, wydawnictwa jest i tak dużym osiągnięciem. Jednocześnie jest 
ono jednak sygnałem, że w okresie zwracania baczniejszej uwagi na zagadnienia 
historii powszechnej nie zostały jeszcze w pełni wyzyskane możliwości pracy nad 
zagadnieniami, które z natury rzeczy są dla nas łatwiej dostępne. Pomimo w-szel- 
kich zastrzeżeń należy przypuszczać, że następne tomy wydawnictwa posiadać 
będą bardziej zwartą problematykę. Obok różnolitości tematyki występuje także 
wyraźne zróżnicowanie ciężaru gatunkowego poszczególnych prac. Obok artykułów 
będących obszernymi pracami o charakterze syntetj^cznym (choćby wspomniane



przed chwilą artykuły polskie) zamieszczono także drobne przyczynki (np. artykuł 
Pogonowskiego). Wydaje się, że przy takiej zawartości bardziej celowe aniżeli za
stosowanie układu chronologicznego byłoby pomieszczenie prac drobniejszych 
w osobnej partii książki.

Stwierdzić dalej należy, że ciężar pracy spoczywa na okresie feudalnym. Chro
nologicznie artykuły dotyczą okresu od kultury łużyckiej aż do międzywojennego 
dwudziestolecia. Z 25 prac 16 dotyczy feudalizmu do końca XIX w., 7 okresu 
1848—1914, zaledwie 2 okresu międzywojennego. Wprawdzie objętościowo wiek 
XIX i XX zajmują mniej więcej połowę tomu, ale jest to proporcja złudna. Więk
szość tych prac ma bowiem charakter przy czy nkarski albo jest przedrukiem rzeczy 
już ogłoszonych.

Pomimo dotychczasowych uwag, pomimo pewnych zastrzeżeń, jakie może bu
dzić przedrukowywanie w formie niewiele zmienionej prac ogłoszonych niedawno 
w Polsce (Karol Maleczyński, Ewa Maleczyńska, Józef Gierowski, Wacław Dłu- 
goborski, Kazimierz Popiołek, Kazimierz Piwarski, Henryk Zieliński), podkreślić 
należy z naciskiem ogromne bogactwo materiału zawartego w omawianym tomie. 
Tematycznie mniej więcej połowa prac dotyczy zagadnień polsko-czeskich, poło
wa — zagadnień z historii Śląska, co w części usprawiedliwione jest rolą odegra
ną przez tę krainę we wzajemnych stosunkach.

Przebiegnijmy pokrótce tytuły rozpraw. Okresu najwcześniejszego dotyczą 
prace: L. J  i s 1 a,' Przyczynek do studiów nad początkami kultury łużyckiej w Cze
chach] F. B a r t o š  a, Kosmas i Gallus, Czech i Lech] H. B u l i n a ,  Przyczynek do 
obecnego stanu badań nad „sądami“ przedpaństwowymi u Słowian na ziemiach 
czeskich i polskich] K. M a l e c z y ń s k i e g o ,  Kilka zagadnień z roli mas ludo
wych Śląska w X—XIII wieku] J. P o š v á r a, Czeskie i polskie pierwiastki w po
czątkach mennictwa śląskiego. Okres następny reprezentowany jest liczniej przez 
prace: E. M a l e c z y ń s k i e j ,  Niektóre zagadnienia z dziejów mas pracujących 
Śląska XIV—XVI wieku] A. K o p a l o v e j ,  Współpraca polsko-czeska na Śląsku 
w czasie wojen husyckićh] M. V a c h a ,  Kandydatura polska w Czechach i jej od
dźwięki w Słowacji w latach 1438—1439] M. B o h á č k a ,  Śląski rękopis Staniława 
de Kobylino; J. M a c ů r k a ,  Śląsk i jego rola w rozujoju stosunkóio czesko-pol- 
skich na przełomie 15 i 16 wieku] F. Ča d y ,  Rodak polski a prawo miejskie w Oło
muńcu i Opawie] J. T i c h e g o ,  Jednota Braci Czeskich w Polsce (1609—1619)]
J. P o l i š e n s k i e g o ,  Śląsk a wojna trzydziestoletnia; J. G i e r o w s k i e g o ,  Pol
skie mieszczaństwo na Śląsku na tle stosunków gospodarczych i społecznych XVII 
i XVIII wieku] W. D ł u g o b o r s k i e g o ,  Niektóre zagadnienia z dziejów mas pra
cujących na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku] O. K r á l í k a ,  Wpływ Kro
mera na czeską historiografię XVII i XVIII wieku. Wreszcie wiek XIX i XX obej
muje prace: M. T y r o w i c z a ,  Korespondencja Karola Forstera z Hotelem Lam
bert w sprawie układów polsko-czeskich w r. 1848] V. Ž á č k a ,  Czesko-polska 
współpraca rewolucyjna w latach 60-tych XIX wieku] Z. H á j k a ,  Internucja 
M. Langiewicza w Jozefowie, J. P o g o n o w s k i e g o ,  Oswald Balzer a katedra 
praw słowiańskich w Pradze] K. P i w a r s k i e g o ,  Walka o społeczne i narodowe 
wyzwolenie Śląska do 1914 r.; K. P o p i o ł k a ,  Rozwój kapitalistycznego przemy
słu na Śląsku (1850—1914)] J. C h l e b o  w c z y k a ,  Warunki pracy i bytu proleta
riatu ostrawsko-karwińskiego na przełomie XIX—XX wieku] M. O t á h a 1 a, Strajk 
styczniowy w Zagłębiu Ostrowskim w 1920 r.; H. Z i e l i ń s k i e g o ,  Stanowisko 
międzynarodowego kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz 
burżuazji polskiej wobec Śląska w l. 1917—1945.



Pod względem redakcyjnym zbiór został opracowany w ten sposób, że arty
kuły drukowane są w języku oryginału, a na końcu zamieszczone jest streszczenie 
w języku polskim (przy artykułach czeskich) względnie czeskim oraz francuskim 
i rosyjskim. Może byłoby wskazane dołączyć tłumaczenie także przy spisie treści, 
który jest jednojęzyczny (w języku oryginału). Ważniejsza jest jednak sprawa 
tłumaczeń, zwłaszcza streszczeń w języku polskim. Wypadły one bardzo słabo 
z pewnymi wyjątkami (należą do nich streszczenia artykułów Macůrka czy Bu- 
lina). W przyszłości redakcja będzie musiała koniecznie zwrócić większą uwagę 
na tę sprawę, gdyż obecnie w niektórych streszczeniach roi się od takich zwrotów, 
jak: „nawiązuje na poprzednią pracę“, „brak systematyczności... jest wyważony 
znowu tym“, „uniemożliwił mu stanąć“, „udek 13 postawił na mennictwo... wielkie 
wymagania“, „msta krwi“, „nawiązanie kultury przedłużyckiej na unietycką“, 
„doszło do skutku zasługą Frića“, „wolność koalicyjna“ (tzn. wolność zrzeszania 
się) i wielu innych.

Adam Galos

P. "Wandel ,  WIE ES ZUR ODER-NEISSE-GRENZE KAM, Berlin 1955, s. 92.
Z zagadnieniem granicy na Odrze i Nysie kojarzą się w naszej świadomości 

w pierwszym rzędzie momenty natury politycznej. Wynika to zarówno z samej 
genezy tej granicy w pamiętnych dniach Poczdamu, podcinającego m. in. w ten 
sposób korzenie militaryzmu pruskiego, jak też z jej funkcji jako „granicy pokoju“ 
w jednym z najbardziej newralgicznych regionów Europy. I niewątpliwie jedynie 
z pożytkiem dla pokoju i bezpieczeństwa europejskiego jest fakt, że momenty te 
odegrały i odgrywają tale doniosłą rolę w kształtowaniu się stosunku do nowych 
granic polsko-niemieckich w coraz szerszych warstwach narodu niemieckiego, co
raz lepiej rozumiejącego centralny problem naszych czasów — problem utrzyma
nia pokoju.

Nie byłoby jednak ani rzeczą słuszną, ani trwałą zawęzić zagadnienie uznania 
granicy na Odrze i Nysie przez naród polski, a zwłaszcza niemiecki, do kwestii 
zrozumienia i aprobaty li tylko momentów politycznych, które w Poczdamie do
prowadziły do ustalenia tej granicy. Jest óna bowiem nie tylko aktem mądrości 
politycznej, ale i aktem sprawiedliwości historycznej, unicestwiającym zatrute 
owoce wiekowego' Drang nach Osten feudałów i imperialistów niemieckich i przy
wracających Polsce ziemie, które jeszcze w r. 1939 w dużej części zachowały swą 
etniczną polskość — nie mówiąc już o związkach gospodarczych z Polską.

Tymczasem wydaje się, że naród niemiecki — także w NRD — skłonny jest 
jeszcze niejednokrotnie patrzeć na nowe granice polsko-niemieckie przede wszyst
kim jako na następstwo' klęski, jako represję czy w najlepszym wypadku „zadość
uczynienie“ (Wiedergutmachung) za straszliwe krzywdy, nieszczęścia i straty po
niesione przez naród polski z rąk faszyzmu hitlerowskiego.

Konsekwencje takiego ahistorycznego stanowiska prowadzą daleko, a mia
nowicie do postawienia wcześniej czy później tezy, że każde zadośćuczynienie ma 
gdzieś swój kres, skąd już tylko drobny krok do prób podważania granic zachod
nich i północnych współczesnej Polski. Jedynie naukowo-historyczne ich uzasad
nienie może usunąć w pełni grunt spod nóg odradzającego się rewizjonizmu tak
że w tych warstwach narodu niemieckiego, które w zasadzie uznają słuszność 
decyzji o granicach polsko-niemieckich. Z tego trzeba sobie zdać sprawę z całą 
szczerością.

Paul Wandel nie jest zawodowym historykiem uniwersyteckim, ale jest wy
bitnym działaczem politycznym, rozumiejącym dobrze znaczenie tego, co można 
by określić mianem „świadomości historycznej“ w społeczeństwie. I dlatego jego



książką to książka w dużej mierze historyczna; przeszło dwie trzecie pracy to 
spojrzenie w przeszłość stosunków polsko-niemieckich, sięgające w niektórych 
wypadkach głęboko w epokę feudalizmu, koncentrujące się jednak głównie na 
sprawach XIX i XX w. Jest to spojrzenie wszechstronne, przypominające nie tyl
ko źródła i metody szerzenia nacjonalistycznej nienawiści wobec Polski i Pola
ków przez siły reakcji niemieckiej oraz przejawy współpracy sił postępu polskich 
i niemieckich, lecz również wskazujące na złowieszcze skutki polityki nienawiści dla 
samego narodu niemieckiego, na rolę Polski i Polaków w walce „za waszą wolność 
i naszą“ w XIX w., wreszcie na potworności barbarzyństwa hitlerowskiego w Pol
sce podczas drugiej wojny światowej.

, Autor na ogół — poza niektórymi dokumentami z czasów hitlerowskiej oku
pacji w Polsce — nie operuje nieznanym materiałem archiwalnym, ograniczając 
się raczej do faktów i świadectw znanych (choć często i chyba nie przypadkiem 
zapomnianych przez historiografię burżuazyjną). Nie odbiera to jednak bynaj
mniej pracy poważnej siły argumentacyjnej.

W jakim kierunku idzie ta argumentacja, jaką jej metodę Autor obrał? W roz
dziale zatytułowanym „»Prastara niemiecka ziemia« czy prastara polityka zabo
rów na wschodzie?“ Autor wykazuje, że nie tylko obszary na wschód od Odry 
i Nysy, ale także na zachód od tych rzek, od dawien dawna, jeszcze przed Ger
manami, były zasiedlone trwale i silnie przez plemiona słowiańskie o wysokiej 
kulturze. Powołuje się przy tym na świadectwa i opinie czołowych przedstawicieli 
niemieckiej historiografii i kultury, takich jak Lamprecht, Herder, Freytag i inni. 
Wskazuje też na występujące już w najdawniejszych świadectwach źródłowych 
przejawy zaborczości germańskiej w stosunku do Słowian, na brutalność i chci
wość germańskich zdobywców. Po omówieniu grabieżczej polityki Krzyżaków 
Autor zatrzymuje się dłużej nad zagadnieniem rozbiorów Polski w XVIII w. i wia
rołomną rolą Hohenzollernów jako — według określenia Marksa — „szakala Ro
sji“ , aby z kolei scharakteryzować metody germanizacji zastosowane przez Prusy 
na zagarniętych ziemiach polskich. Podobnie jak poprzednio, tak i tutaj Autor 
każe mówić o tych sprawach wybitnym historykom i politykom pruskim, nadając 
w ten sposób swym wywodom cechę nieodpartej autentyczności i prawdy histo
rycznej. Szczególnie ostro piętnuje Wandel pruską politykę wynaradawiania na 
polu języka i kolonizatorską politykę agrarną na wschodzie, uprawianą w oparciu 
o działalność Komisji Kolonizacyjnej i antypolskie prawa wyjątkowe, przeciw
stawiając stanowisku burżuazyjnej historiografii niemieckiej w tej dziedzinie dia
metralnie odmienną, zarazem głęboko wychowawczą ocenę tego zagadnienia ze 
strony nauki historycznej w Niemieckiej Republice Demokratycznej1. Zaborcze 
apetyty imperializmu niemieckiego wzmogły się jeszcze bardziej podczas pierw- * 40

’ Wymowną ilustrację głębi zmian zachodzących w wychowaniu młodzieży 
niemieckiej w dziedzinie kształtowania jej „świadomości historycznej“ przez no
wą historiografię w NRD stanowić może np. ocena roli i charakteru polityki Bis
marcka wobec Polaków zawarta w podręcznikach histerii NRD dla siódmej klasy 
szkoły podstawowej. Ocena ta brzmi następująco: „Znamienny dla bismarckow- 
sltiej polityki wewnętrznej był także ucisk mniejszości narodowych, zwłaszcza 
ludności polskiej. W roku 1885 Bismarck zarządził wywłaszczenie i wydalenie 
wszystkich Polaków, którzy wówczas przebywali w ówczesnej prowincji poznań
skiej i zachodnio-pr.uskiej, a nie byli obywatelami niemieckimi. Wydalono około
40 000 Polaków. Wydalenie nastąpiło bezwzględnie i po barbarzyńsku [następuje 
bardziej szczegółowy opis — H. Z.] ...Na zwolnionych obszarach Bismarck osiedlił 
chłopów niemieckich. Oprócz tego uczynił wszystko, aby »zgermanizować« Polaków 
obywateli niemieckich. W szkołach nie wolno było nauczać po polsku. Bismarck 
nie zaniechał niczego, by zrabować Polakom ostatnie, co im pozostało: miłość

ojczyzny. Ale wszystkie te wysiłki spełzły na niczym“ (rec. praca, s. 28).



szej wojny światowej. W związku z tym Wandel przypomina dość zapomniany, 
a niezmiernie charakterystyczny dokument w postaci memoriału podpisanego 
przez kilkuset wybitnych przedstawicieli reakcyjnej nauki niemieckiej, sądownic
twa, wojskowości, duchowieństwa itp.2, w którym to memoriale jego autorzy do
magają się dalszego rozszerzenia podbojów niemieckich na wschodzie. Wiele uwa
gi poświęca Autor niezmiennie antypolskiej polityce republiki weimarskiej, wyra
żającej się m. in. w barbarzyńskich gwałtach różnego rodzaju „Freikorpsów“ czy 
„Grenzschutzu“ na ziemiach polskich. Postawa nielicznych uczciwych demokra
tów burżuazyjnych typu Hellmuta von Gerlacha, opowiadających się za nawiąza
niem stosunków współpracy i wzajemnego szacunku między Niemcami a Polską, 
nie mogła wpłynąć na zmianę ogólnego profilu tej polityki. W sposób wyjątkowo 
dobitny, żeby nie powiedzieć wstrząsający, Autor charakteryzuje zbrodnie hitle
rowskie w Polsce podczas drugiej wojny światowej. Przeciwstawia się przy tym 
zdecydowanie poglądom usiłującym w rozmaitych formach znaleźć usprawiedliwie
nie choćby częściowe dla tych zbrodni („nie było aż tak źle“, „a co zrobiono 
z Niemcami?“, „to byli hitlerowcy, nie my“ itp.). Tym wykrętnym próbom samo- 
usprawiedliwiania przeciwstawia się Wandel z całą stanowczością, stwierdzając: 
„To, co tam [w Polsce] się działo, było gorsze, niż można sobie wyobrazić, było 
nieporównanie gorsze, niż to mówią owe nieliczne dokumenty. Jest rzeczą głupią, 
bezczelną (anmassend) i niegodną nawet samo tylko wymienianie jednym tchem 
przeprowadzonego w wyniku tych przestępstw przesiedlenia Niemców z kampanią 
wyniszczenia skierowaną przeciwko Polakom; a to, co tam się działo, działo się 
nie tylko »w imieniu« Niemiec, lecz byłoby niemożliwe jako czyny SS i SD, gdy
by miliony innych Niemców nie umożliwiły im inwazji na Polskę i rządów w niej 
sprawowanych. W końcu faszystowsko-imperialistycznego Drang nach Osten Pol
ska została w wielkim stopniu zniszczona i prawie nie było rodziny polskiej, 
która by w wyniku gwałtów niemieckich nie straciła jednego lub dwóch swych 
członków. Junkiersko-imperialistyczny Drang nach Osten przyniósł narodowi pol
skiemu bezgraniczne nieszczęścia, zniszczył jego niezawisłość narodową, własność 
i życie milionów Polaków“ (s. 46).

Ale nie tylko Polakom. Również naród niemiecki zapłacił za politykę agresji 
junkrów i faszystów niemieckich straszliwymi ofiarami zarówno biologicznej, jak  
politycznej i moralnej natury. Tu również Autor może przytoczyć i przytacza 
szereg dobitnych faktów historycznych, poczynając od rewolucji francuskiej 
1789 r., a kończąc na drugiej wojnie światowej, świadczących o tym, jak polityka 
zaborów i ucisku narodowego przyczyniała się do wzmagania przez kapitalistycz
ne Niemcy reakcji wewnętrznej, zwalczania wszelkich dążeń postępowych i re
wolucyjnych, wchodzenia w sojusze z siłami reakcji międzynarodowej, w szcze
gólności z caratem. W ogniu zaciętej walki z tym reżimem kształtował się sojusz 
sił postępu w Polsce i w Niemczech, który swój najwyższy, skończony wyraz 
znalazł w ideach Marksa i Engelsa, a później w' praktyce proletariackiego interna
cjonalizmu rewolucyjnego ruchu robotniczego polskiego i niemieckiego. Z tych 
to tradycji zrodził się stosunek przyjaźni i braterstwa między Polską Ludową 
a Niemiecką Republiką Demokratyczną mający swą podstawową przesłankę w fak
cie, że po raz pierwszy w dziejach w obu krajach do władzy doszły masy pra
cujące.

Byłoby jednak nader uproszczonym optymizmem chcieć się ograniczyć do te

2 Memoriał ten podpisało 325 profesorów szkół wyższych, 148 sędziów- i adwo
katów, 145 wryższych urzędników państwowych, 158 duchownych, 40 posłów' do 
parlamentu i 18 emerytowanych admirałów i generałów'.



go stwierdzenia i uważać, że zagadnienie granicy na Odrze i Nysie jest w ten spo
sób w świadomości politycznej zainteresowanych narodów, a zwłaszcza narodu 
niemieckiego, definitywnie załatwione. Zdając sobie z tego sprawę Paul Wandel 
podejmuje w swej pracy polemikę z poglądami i wątpliwościami wielu Niemców 
na temat następstw, jakie nowa granica polsko-niemiecka może — zdaniem tych 
Niemców — mieć dla gospodarczego i politycznego rozwoju Niemiec. Poglądy 
te — wyraźny remanent natrętnej propagandy faszystowskiej — dadzą się streścić 
w kilku punktach. Po pierwsze, jest to stara teza, że utrata terenów wschodnich 
przez Niemcy pozbawia je niezbędnego do życia zaplecza agrarnego, dopływu pro
duktów rolnych — słowem sprowadza na naród niemiecki widmo biedy i głodu. 
Kwestia druga — to zagadnienie rzekomej niezdolności i niemożności zagospo
darowania przez Polskę Ziem Zachodnich. I wreszcie sprawa trzecia — jaki los 
czeka Niemców wysiedlonych z tych ziem ■ z chwilą nieodwołalnego przekreślenia 
możliwości ich powrotu do swych dawnych miejsc zamieszkania i pracy. Autor 
daleki jest od próby sloganowego zakrzyczenia tych pytań i wątpliwości. Przyj
muje metodę cierpliwego wyjaśniania i czyni to w sposób przekonywający, choć — 
stwierdzić to trzeba — nie wykorzystuje w pełni ważnych argumentów. Mowa 
tu o argumentacji wypływającej z problematyki procesów demograficznych, go
spodarczych i etnicznych zachodzących na byłych niemieckich ziemiach wschod
nich pod panowaniem junkierstwa i burżuazji pruskiej.

Mowa tu o tak istotnych zagadnieniach, jak sprawa tzw. ucieczki ze wschodu 
(Ostflucht), traktowania ówczesnych Niemiec wschodnich jako swoistej półkolonii 
wewnętrznej i wreszcie nieustępliwej odporności narodowej polskich mas ludo
wych na tych terenach wobec nie przebierających w środkach prób ich wynarodo
wienia. Są to rzeczy stosunkowo szeroko (choć niewątpliwie także jeszcze niewy
starczająco) spopularyzowane i znane w Polsce. Inaczej przedstawia się sprawa 
w Niemczech, nawet w NRD. Autor niniejszej recenzji miał możność osobiście prze
konać się, jak dalece nie znane i wręcz zaskakujące dla wielu nawet wykształconych 
Niemców są wiadomości o faktach i zjawiskach mówiących o pewnego rodzaju na
turalnym obumieraniu byłych ziem wschodnich w ramach republiki weimarskiej, 
a później III Rzeszy hitlerowskiej, pod względem gospodarczym, kulturalnym, demo
graficznym. A faktów tych i zjawisk można by przytoczyć wiele. Wielomilionowe 
zastrzyki z funduszów tzw. Osthilfe niewątpliwie hamowały ten proces lub przy
najmniej maskowały drastyczność jego przebiegu, nie były jednak w możności 
zatrzymać go, a tym bardziej odwrócić. Dokonywał się w ten sposób stopniowo 
i powoli pewnego rodzaju proces oddolnej, historycznej rezygnacji z tych ziem 
przez państwowość niemiecką — na wiele lat przed Poczdamem.

Szkoda, że Autor nad tymi ważnymi sprawami przeszedł właściwie do po
rządku dziennego. Mimo to książka jego jest dla nas niezwykle interesująca — 
nie tyle ze względów naukowo-erudycyjnych (Autor nie rości sobie pretensji do 
czynienia odkryć naukowych), ile jako dokument nowego, w pełni obiektywnego 
ustosunkowania się niemieckich sił postępowych do Polski i historycznej prze
szłości stosunków polsko-niemieckich. Jest ona także wymownym świadectwem 
roli rzetelnej wiedzy historycznej w toczącej się walce politycznej o nową treść 
wzajemnych stosunków między narodem niemieckim a polskim.

Henryk Zieliński

J. O r ł o w s k i ,  OSADNICTWO I BUDOWNICTWO MIESZKALNE NA ŚLĄ
SKU DO XIII WIEKU NA TLE CAŁOŚCI OBSZARÓW POLSKI I TERENÓW 
PRZYLEGŁYCH (Górny Śląsk. Prace i materiały geograficzne, Kraków 1955, 
151—211).



Praca J. Orłowskiego obejmować ma, sądząc po tytule, osadnictwo i budownic
two na Śląsku od czasów najdawniejszych do wczesnego średniowiecza włącznie. 
W rzeczywistości omówione są dość szczegółowo pewne problemy budownictwa, 
którego liczne przykłady w postaci rysunków i zdjęć ilustrują pracę. Szczególnie 
dużo miejsca zajmuje tu omówienie problemu budownictwa ziemianek i chat. 
Autor próbuje ustalić współzależność rozwoju tych form budownictwa. Stwierdzić 
jednakże trzeba, że wysuwana przez niego (s. 188—189) teza, iż w pierwszym 
okresie wczesnego średniowiecza (według Autora: „kultura prapolska“) ziemian
ki używane były jako mieszkania tylko dorywczo, a właściwie tę rolę spełniały 
chaty, nie wytrzymuje krytyki w obliczu faktów występowania w tym czasie 
na Śląsku dużej ilości dobrze utrzymanych ziemianek* 1.

Zasadniczych zastrzeżeń nie budzi jednak omówiony szeroko' bądź co bądź jak 
na ramy pracy problem budownictwa, lecz problem osadnictwa, któremu Autor 
poświęca zaledwie kilka luźnych uwag. Na próżno szukaliśmy w studium Orłow
skiego odpowiedzi na pytanie, jakie obszary fizjograficzne zajmowało' osadnictwo 
śląskie w poszczególnych okresach swego rozwoju. Autor nie poruszył zależności 
rozwoju osadnictwa od rzek, różnych gatunków gleb, szlaków komunikacyjnych 
oraz hypsometrii terenu. Nie została też omówiona gęstość osadnictwa w różnych 
okresach. Stąd też nie dowiadujemy się z pracy, jak przedstawiało' się osadnictwo 
jednego okresu w porównaniu z okresami poprzednimi; czy stanowiło ono postęp, 
czy regres, a jeśli tak, to dlaczego. A przecież Śląsk posiada już prace na ten 
temat, choćby cytowane przez Autora studium Hellmicha. Tak więc, przynajmniej 
jeśli chodzi o zbadanie rozwoju osadnictwa śląskiego, stwierdzić trzeba, że nie
stety studium J. Orłowskiego nie spełnia stawianych tego rodzaju pracy wymogów.

Nasuwają się jeszcze uwagi natury ogólniejszej.
Zarzucić można studium Orłowskiego zbyt, jakby się można wyrazić, „ekste

rytorialne“ traktowanie omawianego przedmiotu. Mianowicie dla niektórych okre
sów osadnictwa i budownictwa śląskiego Autor posługuje się materiałem wy
łącznie nieśląskiego pochodzenia. Przykładowo — dla kultury łużyckiej materiałem, 
wschodnio-wielkopolskim (s. 175 i n.).

Studium zaopatrzone jest w cały szereg tablic, które synchronizują omawiane 
kultury z odpowiednimi okresami geologicznymi i klimatycznymi określonymi da
tami bezwzględnymi, co ogromnie ułatwia orientowanie się w czasie mniej obznaj- 
mionemu z omawianą problematyką czytelnikowi. Istnieje jednak pewne „ale“. 
Mianowicie Autor używa wycofanych z nauki polskiej terminów „prapolski“ i „pra
słowiański“. Co do terminu pierwszego, wyjaśnia on (s. 187), że chodzi O' okres 
„poprzedzający już historyczne wystąpienie państwa polskiego“, a więc lata 
60Q—950. Gorzej ma się rzecz z terminem „prasłowiański“, którego granic chrono
logicznych nie wyjaśniono, a który nadto — jak wynika z objaśnień do mapki na 
s. 198 — używany jest w dwóch odrębnych znaczeniach. Mamy tu bowiem „roz
mieszczenie grodów prasłowiańskich“, przez które Autor rozumie grody prasło
wiańskie, celtyckie i prapolskie (tj., w myśl terminologii Autora, z lat 600—950). 
Zagadnienie jest niejasne, gdyż Autor raz używa terminu „prasłowiański“ w od
niesieniu do całości budownictwa grodowego do r. 950, innym zaś razem tylko 
w odniesieniu do części tego budownictwa, pochodzącej, jak się domyślamy, z okre

1 Np. koło Wrocławia-Grabiszyna odkryto 150 ziemianek wczesnośredniowiecz
nych, dobrze utrzymanych, nie znaleziono natomiast w tej osadzie chat. Por. F. 
G e s c h w e n d t ,  Breslau in der Urzeit. Ein Beitrag zur Siedlungskunde, Wrocław 
1922, s. 24 (praca nie cytowana przez Autora). Inne ziemianki z tegoż okresu zna
my np. dla Domasławia, por. „Schlesiens Vorzeit im Bild und Schrift“, R. 1899,
1  VII, s. 538.



su kultury łużyckiej (?). Nie trzeba podkreślać, że w pracach o charakterze popu
larno-naukowym podobna dowolność i nieścisłość terminologiczna zupełnie de
zorientuje czytelnika.

Wydany ostatnio tom prac poświęcony Górnemu Śląskowi jest ważnym ogni
wem w opracowaniu naukowym tej części Polski — jak słusznie stwierdza na 
wstępie Redaktor — mimo swego ogromnego znaczenia w życiu gospodarczym 
kraju, w nauce raczej zaniedbanej. Nie usprawiedliwia to jednak oddawania do 
druku prac, na których jakości wyraźnie odbił się pośpiech przy przygotowaniu, 
tym bardziej zaś prac, których tematyka znajduje się na peryferiach dwóch nauk: 
historii i geografii, co wymaga zadośćuczynienia wymogom metodycznym obu 
nauk.

Lech Tyszkiewicz
L. S a n t i f a l l e r ,  ÜBER DIE URKUNDE FUR DAS BRESLAUER ST. VIN- 

ZENZSTIFT VOM JAHRE 1139/1149 (Mitteilungen des Österreichischen Staatsar
chivs, t. VI, Wiedeń 1953, s. 9—33).

Wśród najdawniejszych dokumentów polskich osobną pozycję stanowią dwa 
najwcześniejsze dokumenty dla klasztoru św. Wincentego we WTrocławiu. Są to: 
dokument biskupa Roberta z 1139 r. (31 marca — 31 sierpnia)1 zawierający nadanie 
kaplicy św. Michała i określający pewne uprawnienia opatów klasztoru w stosun
ku do biskupów oraz dokument Bolesława Kędzierzawego z 1149 r. (22 czerwca)2, 
w którym książę czyni nadania i potwierdza szereg wcześniejszych darowizn na 
rzecz tegoż klasztoru.

Wspomniane dokumenty były przedmiotem badań wielu prac z zakresu zagad
nień dotyczących wczesnego osadnictwa i początków dyplomatyki polskiej3 4. Budziły one 
zainteresowanie zarówno ze względu na autentyczność, Jak i treść oraz charakter 
prawny, a wreszcie formę przekazu. Szczególną trudność przy opracowywaniu 
tych zagadnień stanowił brak pierwotnego przekazu tychże dokumentów względ
nie brak jakichkolwiek o nim wiadomości w źródłach późniejszych. Znamy je bo
wiem jedynie z kopii. Najstarsze z nich zawarte są w dwóch kopiarzach klaszto
ru św. Wincentego z końca XV i początku XVI w., mianowicie w spisanej w la
tach 1487—1492 Matricula oraz w pochodzącej z okresu 1500—c. 1507 Matrica. Auto
rem obydwu był mnich tego klasztoru Mikołaj Libental1. Na kopiach tych opie
rają się wszystkie późniejsze przekazy.

W kopiarzach Libentala oba dokumenty następują po sobie bezpośrednio (in 
continuo), przy czym początek dokumentu Bolesława jest w pewnym sensie wy
odrębniony przez zaznaczenie go większymi literami. Taka forma przekazu nasu
nęła niektórym badaczom przypuszczenie, że istotnie w pierwotnej swej postaci 
obydwa dokumenty spisane były na jednym ̂ kawałku pergaminu5. Zagadnienie to,

1 Codex diplomaticus Süesiae, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1951, nr 16.
: Ibid., nr 25.
:: Z ważniejszych pozycji należy wymienić: W. S c h u l t e ,  Die angebliche 

Stiftungsurkunde für das St. Vinzenzkloster auf dem Elbing (Ztschr. f. Geschichte 
Schlesiens, 1903, XXXVl); O. G ó r k a ,  Przyczynki do dyplomatyki polskiej XII 
wieku (Kwart. Hist. 1911, XXV); W. S c h u l t e ,  Die angebliche Urkunde des Her
zogs Bolesław IV vom Jahre 1149 (Ztsch. f. Gesch. Schlesiens, 1914, XLVIII); 
A. M o e p e r t ,  Die ältesten Urkunden des Vinzenzstiftes (Archiv f. schles. Kir
chengeschichte, 1940, VI).

4 WAP Wroclaw, Rep. 135 D 92 i Rep. 135 D 90 I; por. L. S a n t i f a l l e r ,  
Libent als Kopialbücher des Preraonstratenserstift.es zum Hl. Vinzenz in Breslau 
(Mitteilungen des Instituts für .Österreichische Geschichtsforschung, 1947, Ergän
zungsband XV).

5 L. S c h u l t e ,  Die angebliche Stiftungsurkunde: rec. praca.



jakkolwiek poruszane w literaturze, nie zostało dotychczas wyczerpująco omówio
ne. Poszczególni autorzy, poświęcając dokumentom tym niekiedy bardzo wnikliwe 
studia, główny nacisk kładli raczej na zagadnienia związane z analizą wewnętrzną 
dokumentu (co się zresztą tłumaczy brakiem oryginału), ubocznie tylko zahacza
jąc o stronę formalną, tak że sprawa pierwotnej formy naszych dokumentów 
pozostawała niejasna.

Zagadnieniem tym zajmuje się w sposób bardziej. szczegółowy recenzowana 
praca. Ponieważ od chwili wydrukowania części pierwszej (1953 r.) upłynęły 
prawie trzy lata, a zapowiedziana przez Autora część następna nie dotarła do
tychczas do naszych rąk, natomiast ukazało się już kilka omówień tej pracy za
równo w polskiej, jak i w niemieckiej literaturze6, chciałabym również poczynić 
pewne spostrzeżenia, jakie się nasunęły przy lekturze tejże pracy. Opublikowana 
część zawiera jedynie — jak to sam Autor na wstępie komunikuje — ogólną cha
rakterystykę dokumentu, krótki, lecz wyczerpujący przegląd dotychczasowego sta
nu badań nad nim, wreszcie omówienie przekazów. Ostatniej kwestii Autor po
święca najwięcej miejsca. Nasuwa ona ze swej strony szereg spostrzeżeń i uwag; 
Zestawiając najstarsze przekazy interesujących nas dokumentów Autor potwierdza 
znaną wiadomość o nieistnieniu już za czasów Libentala oryginału, udowadniając 
bezpodstawność twierdzenia Klosego, jakoby tenże istniał jeszcze za czasów Cu- 
reusa (1571)7. Następnie w kilku zdaniach zastanawia się nad możliwością istnie
nia jakiejś wcześniejszej kopii osobnej (Einzelkopie), traktując jednakże tę ewen
tualność jako problematyczną8. Zasadniczo Autor stawia tezę, że Libental przy 
spisywaniu Matricula i Matrica oparł się na zaginionym, a wspominanym jako 
registrum vetus lub antiquum, kopiarzu klasztornym czerpiącym z oryginału, na 
którym spisane były obydwa dokumenty. Omawiając kopiarze Libentala Autor 
zajmuje się sprawą ich wzajemnego stosunku z jednej strony i stosunku ich oby
dwu do wspólnego (przynajmniej częściowo) źródła — wspomnianego registrum — 
z drugiej strony. Jako uzupełnienie wiadomości o przekazach Autor podaje pełne 
ich zestawienie, wykaz druków, wyciągi z kopiarzy oraz pełny tekst dokumentów 
sporządzony w oparciu o wszystkie dostępne przekazy i zilustrowany reprodukcja
mi fotograficznymi odpowiednich miejsc z Matricula i Matrica.

W rezultacie z rozważań nad przekazami wynika, chociaż nie jest to powie
dziane expressis verbis, że wzorem, na którym oparła się najstarsza zaginiona ko
pia. był oryginał, na którym spisane były obydwa dokumenty. Ponieważ Autor, 
moim zdaniem, nie formułuje swojego stanowiska w sposób dostatecznie jasny, 
wypadnie się zastanowić, czy w dyplomatyce polskiej zdarzały się wypadki spi
sywania na jednym kawałku pergaminu dokumentów różnych wystawców dla 
jednego odbiorcy pochodzących z różnych lat. Znamy rzeczywiście kilka takich 
przykładów z XII i XIII w. Jako jeden z nich przytoczyć można dokument Bole
sława Kędzierzawego i Henryka Sandomierskiego dla klasztoru w Czerwińsku 
z r. 1161®. Dokumenty te znane są dzisiaj jedynie z kopii piętnastowiecznych i póź
niejszych. Na podstawie wyników badań można by jednakże przyjąć, iż obecna 
ich postać odpowiada w zasadzie postaci pierwotnej, czyli że dokumenty te, po
chodzące od dwu różnych wystawców, przeznaczone dla jednego odbiorcy, połą-

r,H. A p p e l t w  „Zeitschrift für Ostforschung“, 1955, 2; K. M a l e c z y r i s k i ,  
Codex díplomaticus Silesiae, I, 2, Wrocław 1956, wstęp, XVIII, „Przegląd Za
chodni.“, 1955, nr 5/6, s. 238.

7 B. K l o s e ,  Von Breslau, 1780, s. 221.
6 Por. rec. praca, s. 20 i 27.
“ Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t II, Kraków 1886. 

nr 373.



czone wspólną datą (in cosecratione ecclesie), zostały spisane rzeczywiście na jed
nym kawałku pergaminu10 11. Z pewnych więc względów nasuwałoby się podobień
stwo ich do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Trzeba jednakże podkreślić, 
że dokumenty czerwińskie wystawione zostały jednego dnia, dokumenty zaś kla
sztoru św. Wincentego dzieli odstęp dziesięciu lat (1139, 1149). Zatem analogia 
między nimi jest niepełna.

Przyjrzyjmy się z kolei innemu wypadkowi. Chodzi mianowicie o kilka do
kumentów dla klasztoru w Ołoboku wystawionych przez różnych wystawców i po
chodzących z różnych lat. Są to dokumenty: Bolesława Pobożnego z 20 IV 1249r , 
Frzemysława I z 16 II 125012 13, Bolesława Wstydliwego z 12551:: i z 27 VII 126314 
Wszystkie te dokumenty są spisane jedną ręką i umieszczone na jednym kawałku 
pergaminu. W tym wypadku mamy rzeczywiście do czynienia z pełną analogią 
do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Jednakże przekaz dokumentów dla 
Ołoboku nie jest oryginałem, lecz późniejszą, z końca XIII w. pochodzącą kopią.

Z porównań powyższych wynika, że o ile rzeczywiście we wzorze stanowią
cym podstawę do spisania registrum vetus dokumenty biskupa Roberta i księcia 
Bolesława spisane były razem, była to raczej kopia, a nie oryginał.

Wypadnie się jeszcze zatrzymać nad kwestią, w jaki sposób Autor traktuje 
zagadnienie wzajemnego stosunku najwcześniejszych przekazów naszych doku
mentów. Jak  już wyżej wspomniano, zakłada on, że młodsza z zachowanych kopii 
Libentala, Matrica15, oznaczona jako kopia E, oparła się w głównym swym zrębie 
na wcześniejszej o kilkanaście lat Matricula — kopia D — wykorzystując również 
częściowo źródło ostatniej — zaginiony kopiarz C. Tezę swą opiera Autor na 
analizie drobnych odmianek tekstu (pewne opuszczenia w jednej z dwu kopii, 
użycie et zamiast ad, brak w jednej słowa semper) oraz wspólnych błędów w oby
dwu kopiach (přestat abbas zamiast prefatus abbas, mylna data). Natomiast jeżeli 
chodzi o kopię C, Autor ogranicza się jedynie do podania uwagi, iż korzystała 
z oryginału. Nie wdając się w szczegółową analizę możliwości przyjęcia takiego 
poglądu, pragnę zauważyć, że z faktu, iż kopie D i E oparte o C umieszczają te 
dokumenty obok siebie, wynika wniosek, iż w registrum vetus (C) były one rze
czywiście spisane razem. Natomiast nie wynika zupełnie, że wzór, na którym oparł 
się registrum (oryginał?, kopia?), miał ten sam układ. Ściągnięcie tych dokumen
tów w jedną całość mogło być bowiem równie dobrze dziełem autora registrum. 
W związku z tym zdaje mi się, że pogląd Autora dotyczący pierwotnej formy 
dokumentów z 1139 i 1149 r. nie jest dostatecznie przekonywający i że zagadnienie 
to wymagałoby jeszcze bliższego zbadania.

Anna Skowrońska

E. K a r w o t, KATALOG MAGII RUDOLFA. Źródło etnograficzne XIII wie
ku z przedmową Józefa Gajka, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze — Prace Etno
logiczne, t. IV, Wrocław 1955, s. 191.

Powyższa monografia stanowi cenne osiągnięcie polskiej nauki etnograficz
nej, a równocześnie budzi żywe zainteresowanie wśród badaczy takich dziedzin 
nauki, jak archeologia, religioznawstwo i historia, a w szczególności wśród bada

10 Por. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  Repertorium polskich dokumentów 
doby piastowskiej, Kraków 1937, nr 61.

11 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877, nr 277.
12 Ibid., nr 281.
13 Ibid., 2027.
14 Ibid, nr 407.
15 Mylnie określona w zestawieniu przekazów jako Marticula\ rec. praca, s. 27.



czy dziejów Śląska. Przedmiotem zainteresowania jest opracowane przez E. Kar- 
wota źródło spisane przypuszczalnie w połowie XIII w. w klasztorze w Rudach, 
w pow. raciborskim, przez mnicha Rudolfa z tegoż klasztoru. Dzieło to nosi ty
tuł Summa de confessionis discretione, czyli stanowi podręcznik dobrej spowiedzi. 
Historyk ma zatem przed sobą średniowieczne dzieło literackie spełniające okre
śloną funkcję społeczną, m. in. walczące z trwającymi jeszcze przeżytkami po
gaństwa.

Autor nie opracował całej Summy, lecz wybrał z niej te wyjątki, które w tre
ści swej zawierały materiał etnograficzny dotyczący głównie wierzeń i przesądów. 
Są to zaledwie trzy rozdziały (VIII, IX, X) części drugiej; zarówno ich treść, jak 
i forma literacka dały podstawę do nazwy Katalog magii. Karwot nie korzystał 
niestety bezpośrednio z rękopisu Rudolfa, lecz oparł się wyłącznie na niemieckim 
wydaniu1 2, bowiem rudzki egzemplarz rękopisu, niegdyś własność Biblioteki Uni
wersyteckiej we Wrocławiu, dziś nie istnieje. Do pozostałych rękopisów Summy, 
znajdujących się w Lipsku i Hanowerze, przy obecnym opracowaniu nie udało 
się dotrzeć. Jeśli trudności odnośnie do rękopisów znajdujących się poza grani
cami kraju są zrozumiałe, to jednak należy żałować, że Autor nie wyzyskał drob
nych wyjątków z dzieła Rudolfa pozostających w rękopisach biblioteki w Elblągu, 
a o których jedynie napomknął. Dałoby to możność częściowego porównania, 
a być może nawet skorygowania wydania Klappera.

Po informacji o klasztorze w Rudach oraz uwagach o osobie autora Summy 
Karwot zamieszcza tekst wybranych partii dzieła wraz z ich polskim przekładem 
oraz podejmuje szeroką interpretację zawartego w nich materiału. Autor podkre
śla związek z epoką oraz oryginalność Katalogu magii Rudolfa, analizę zawartych 
w nim wiadomości przeprowadza na tle szerokiego porównania tak z badaniami 
archeologicznymi (w szczególności z badaniami wykopaliskowymi w Opolu), jak 
i z materiałem etnograficznym. Porównanie to w obu wypadkach dowodzi, że Ru
dolf opierał się na spostrzeżeniach czynionych w środowisku słowiańskim. Wpraw
dzie trudno żywić pretensje do Autora, że wybrał i opracował z Summy Rudolfa 
tylko wyjątki zawierające materiał etnograficzny, ale historyk pragnąłby jednak, 
aby monografia przyniosła nieco szersze omówienie pozostałych części tego’ źród
ła. Jednakże już i to, co daje wydanie Karwota, w porównaniu z innymi źródłami 
pisanymi jest szczególnie obfitą skarbnicą wiadomości o kulturze ludowej XIII w.

Rozważania Karwota, mimo że charakter źródła czyni je szczególnie obfitymi 
w dziedzinie przesądów i wierzeń, dotyczą zarówno stosunków gospodarczo-spo
łecznych, jak kultury materialnej i całokształtu kultury duchowej. Żywe jeszcze 
w połowie XIII w. w światopoglądzie ludu śląskiego pozostałości wierzeń pogań
skich miały według Autora oparcie właśnie w strukturze społecznej społeczeństwa, 
przede wszystkim rolniczo-hodowlanego, i dzięki temu zdołały się tak długo 
utrzymać. Nie przesądzając słuszności uwag Autora na temat stopnia rozwoju 
gospodarczego Śląska i nie przeoczając pewnego niebezpieczeństwa upraszczania 
zjawisk samą próbę głębszego ich wyjaśnienia należy powitać z uznaniem.

Z kolei kilka uwag szczegółowych. Pierwsza dotyczy zagadnienia czasu i miej
sca powstania Summy Rudolfa“. Autor monografii określa datę powstania dzieła 
na lata 1235—1250 przyjmując równocześnie, że początek klasztoru datuje się do
piero na lata 1252—1255, z czego skłonny jest wysnuć wniosek, iż rękopis nie 
powstał w klasztorze rudzkim. Przypuszczenie takie nie jest jednak przekonywa

1 J. K l a p p e r ,  Deutscher Volksglaube in Schlesien in ältester Zeit (Mittei
lungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 1915, t. XVII, s. 28—38).

2 Rec. praca, s. 7—12.



jące. Karwot sam stwierdza, że rękopis od połowy XIII w. aż do 1810 r. był zwią
zany z Rudami3. Przesuwanie początków klasztoru w Rudach dopiero na lata sześć
dziesiąte XIII w. jest mało prawdopodobne. Cytowany często dokument z r. 1258 
nie jest bowiem aktem fundacyjnym, a jedynie nadaniem dla poddanych istnieją- 
jącego już klasztoru szeregu zwolnień od ciężarów. Wzmianka generalnej kapituły 
cystersów z r. 1238 świadczy wyraźnie, że już od tego roku zaczęły się realne 
prace nad powstaniem konwentu4. Zapewne więc już na długo przed r. 1250 prze
bywała tu część mnichów. Jest też bardzo prawdopodobne, że właśnie w owych 
pierwszych latach zaistniała szczególnie pilna potrzeba opracowania jakiegoś va- 
demecum postępowania z miejscową ludnością w rozpoczynającej się pracy dusz
pasterskiej. Z drugiej strony argumentacja Autora, że rękopis Rudolfa mógł po
wstać przed r. 1250, ale w żadnym wypadku nie mógł powstać choćby kilka lat póź
niej ze względu na niski według tego źródła poziom miejscowego duchowieństwa, nie 
wytrzymuje krytyki. Wprawdzie w stosunkach kościelnych następuje w drugiej 
połowie XIII w. niewątpliwie daleko idąca przemiana, ale nie była ona ani tak 
powszechna, ani też tak szybka i ściśle umiejscowiona w czasie.

Druga uwaga dotyczy pochodzenia Rudolfa. Autor wyklucza jego pochodzenie 
niemieckie uważając go raczej za „syna ziemi francuskiej“. Uzasadnia to jedynie 
ogólnymi wiadomościami o związkach klasztoru rudzkiego z Francją. Jednakowoż 
imię Rudolf zdaje się świadczyć raczej o pochodzeniu niemieckim. Nasuwa się 
jeszcze jedna uwaga. Jest rzeczą niewątpliwą, choć tej sprawy Autor nie porusza, 
że Rudolf znał język polski. W przeciwnym razie nie mógłby zebrać tylu wia
domości o miejscowych, słowiańskich wierzeniach. Czy w takim razie nie mamy 
tu do czynienia ze świeżo wciągniętym do konwentu Ślązakiem — może z rodziny 
mieszanej, o silnych jednak związkach z ludnością miejscową? Oczywiście w świe
tle całości pracy Karwota nawet przyjęcie czysto niemieckiego pochodzenia Ru
dolfa bynajmniej nie dowodzi, jakoby opisywane przez niego obyczaje i wierzenia 
stanowiły folklor niemiecki, a nie słowiański.

Jeśli chodzi o oryginalność dzieła Rudolfa, Autor dopuszcza jedynie możli
wość wpływu Cezariusza z Heisterbachu oraz Burcharda z Wormacji. Budzi się 
pewna wątpliwość, czy wpływ innych utworów wcześniejszych, wymienionych 
przez Karwota w zestawionej przez niego tablicy źródeł do magii średniowiecz
nej, jest rzeczywiście wykluczony? Mimo to należałoby się zgodzić ze spostrze
żeniem Autora, że sama forma literacka Summy przemawia za oryginalnością 
przekazanych wiadomości, gdyż w przeciwnym wypadku mijałoby się to z celem 
spisywania wierzeń miejscowych. Tę oryginalność wzmacnia również wyrażenie 
Rudolfa: „widziałem na własne oczy kobietę, która tego rodzaju praktyk uczyła 
innych“. To powiedzenie Rudolfa jest charakterystyczne także i pod innym wzglę
dem. Świadczy bowiem o dążności do żywej obserwacji i spostrzegania, co dla świa
topoglądu ludzi XIII w., było zasadniczo obce.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić, że mimo drobnych zastrzeżeń 
monografia etnograficzna Karwota jest cenną pozycją dla historyków śląskich. 
W sposób naukowy i przekonywający Autor dowiódł bezcelowości prób wyzyski
wania przez niemieckich badaczy źródła Rudolfa jako namacalnego dowodu kul
tury germańskiej na Śląsku w XIII w., a szczegółową analizą etnograficzną uza- * *

3 Codex diplomaticus Silesiae, t. II, Wrocław 1859, s. 3.
* J. M. C a n i v e z ,  Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterdensis, ab 

a. 1116—1786, t. II, Lowanium 1933, s. 191, rok 1238, nr 33: „mittent illuc conven
tum de Andreo si viderint expedire, non exspectata amplius licentia Capituli ge
neralis...“ Cyt. za K a r w o t ,  rec. praca, s. 13, przyp. 6.



sadnił powiązanie źródła ze środowiskiem słowiańskim. Dzięki pracy Karwota 
nauka polska uzyskała jeszcze jeden silny argument w walce z teoriami o rzeko
mo germańskiej kulturze wczesnośredniowiecznego Śląska.

Leokadia Matusik

B. I n d r a ,  POVSTÁNÍ NEVOLNÍKŮ V OLDŘIŠOVÉ U OPAVY R. 1765. Pří
spěvek k velkému hnutí nevolníků ve Slezsku r. 1766 (Slezský Sborník, 1953, z. 3, 
s. 339—352).

Powstanie chłopów śląskich w 1766 r., które ogarnęło duże połacie Śląska 
Górnego i Cieszyńskiego, a nawet niektóre okolice Dolnego1, znajdując również 
żywy oddźwięk na Morawach2, poprzedzone zostało „buntem“ poddanych w Oł- 
dryszowie, który wybuchł w 1765 r. Powstanie ołdryszowskie posiada swoją wcale 
obszerną ilościowo literaturę zarówno czeską, jak polską i niemiecką. Zajęli się 
nim najpierw J. Pospíšil3, a następnie J. Ziekursch4, K. Lorenz5 *, S. Michalkie- 
wicz8 i O. S. Popiołek7. Ostatnio' osobną rozprawkę poświęcił temu problemowi 
B. Indra”. Praca jego zaczyna się od scharakteryzowania powstania chłopów oł
dryszowskich jako pierwszego i ważnego ogniwa w walce górno-śląskich i cie
szyńskich poddanych, z wyzyskiem i uciskiem feudalnym. Po dokonaniu krytycz
nej oceny pracy J. Pospíšila oraz charakterystyki wyzyskanych w recenzowanym 
artykule źródeł archiwalnych Autor przechodzi do sumiennego, źródłowego omó
wienia bezpośrednio poprzedzających „bunt“ ołdryszowski wystąpień chłop
skich na Śląsku Cieszyńskim i na Morawach. Przedstawiwszy w najogólniejszym 
zarysie dzieje majątku Ołdryszowa w pierwszej połowie XVIII w., charakterysty
kę jego ostatniego właściciela hr. Wilhelma Gesslera oraz podłoże społeczno-go
spodarcze powstania chłopów ołdryszowskich, Autor przystępuje do omówienia 
historii sporu między poddanymi a właścicielem Ołdryszowa, rozpoczętego jesz
cze w 1747 r. i zakończonego wybuchem powstania w 1765 r. Trzon pracy poświę
cony jest przebiegowi powstania, akcjom chłopów szukających oparcia u najwyż
szych władz śląskich oraż pruskich, działalności lokalnych władz i Gesslera, dą
żących wspólnie do zdławienia oporu chłopskiego, przybyciu egzekucji wojskowej 
do Ołdryszowa i krwawej bitwie stoczonej przez regularne wojsko z chłopami, 
a wreszcie dziejom walki poddanych ołdryszowskich po tej bitwie. Swoje rozwa
żania Autor kończy stwierdzeniem, że dwory berliński i wiedeński współpraco
wały ze sobą w zwalczaniu powstania chłopskiego w austriackiej i pruskiej czę
ści Śląska, co uwidoczniło się przede wszystkim w wyłapywaniu i wydawaniu 
zbiegłych z Ołdryszowa na terytorium austriackiego Śląska poddanych.

Artykuł B. Indry przynosi wiele nowego> materiału źródłowego zachowanego 
w opawskim archiwum, rozszerzającego naszą wiedzę o powstaniu ołdryszowskich

1 Ruchy chłopskie w 1765 r. miały miejsce np. w Jeleniogórskiem, por. Wystą
pienia chłopów w Łomnicy, WAP Wrocław, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, 
Lomnitz nr 28.

2 B. I n d r a ,  Povstání nievolníků v Oldrišově u Opavy r. 1765... (Slezský Sbor
ník, 1953, z, 3, s. 351).

3 J. P o s p í š i l ,  Selskě nepokoje ve Slezsku v l. 1766—1771, VMO, XV, s. 78 i n.
4 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte, Wroclaw 1927,

s. 192 i n.
5 K. L o r e n z , -  Schlesische Bauernunruhe (Heimatblätter des Neissegaues 

1936, nr 5).
8 S. M i c h a l k i e w i c z ,  Kilka epizodów z dziejów walk chłopskich na Śląsku 

w XVII i XVIII w. (Szkice z dziejów Śląska, t. I, wyd. 1, Warszawa 1953, s. 313 i n.).
7 O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 1811, War

szawa 1955, wyd. 2, s. 60 i n.
8 I n d r a ,  op. cit., s. 339—352.



chłopów o szereg nie znanych dotychczas szczegółów i faktów. Szczególnie cenne 
i ważne są te, które dotyczą postawy prowincjonalnego ministra we Wrocławiu 
E. W. von Schlabrendorfa jako „chłopskiego protektora“, roli urzędowych pośred
ników w sporze między chłopami a Gesslerem: landrata głubczyckiego Eickego, 
a następnie powiatowego deputowanego von Brixa, ich stronniczości na rzecz 
pana wynikającej nie tylko z klasowej solidarności, ale także z tego, że byli oni 
przez niego przekupieni. Bardzo dokładnie naświetla wreszcie B. Indra działal
ność adwokata chłopów ołdryszowskich Kohlera, jego chwiej ność i zaprzedanie 
się władzom. Nie bez racji też, jak się zdaje, pomawiali go ołdryszowianie o to, 
że był przekupiony przez Gesslera.

Obok niewątpliwych zalet recenzowana praca zawiera jednak pewne niejas
ności, usterki i niedociągnięcia. Wynikają one przede wszystkim z faktu niewy- 
zyskania przez Autora literatury przedmiotu. Z wyżej wymienionych polskich 
i niemieckich prac cytuje on jedynie J. Ziekurscha. A szkoda! Wyzyskanie bo
wiem pracy K. Lorenza pozwoliłoby Autorowi szerzej omówić działania militarne 
na terenie Ołdryszowa w drugiej połowie grudnia 17G5 r., zbrojne starcie chłopów 
z regularnym wojskiem oraz ich klęskę w rozegranej 19 grudnia bitwie”. Jeśli 
chodzi o wspomniane prace polskie, to mimo1 że są one w zasadzie oparte o do
robek literatury niemieckiej, przynoszą jednak również nowe dane archiwalne 
do powstania ołdryszowskiego, zwłaszcza do jego dziejów po klęsce grudniowej. 
Zawarte są one w edykcie królewskim z 1767 r. zawierającym wyroki na chłopów 
z Ołdryszowa. Określono w nim, za jakie przewinienia i na jakie kary skazani 
zostali poszczególni chłopi. Dowiadujemy się z niego o przywódcach powstania 
chłopskiego w Ołdryszowie, a mianowicie o Walentym Kolarzu, Janie Lokoczu, 
Szymonie Kwittku i Janie Wagnerze, oraz o próbach wciągnięcia do powstania 
chłopów z sąsiednich wsi, a przede wszystkim z Kobrowic i Kranówie9 10. Z tych 
względów wyzyskanie pracy S. Michalkiewicza i O. S. Popiołka było konieczne 
dla pełniejszego obrazu powstania w Ołdryszowie.

Dokładniejszego przebadania i wyjaśnienia wymaga sprawa Jana Lokocza. 
W edykcie z 1767 r. czytamy bowiem: „hersztowie, czyli główni buntownicy, Wa- 
lencin Kolarz i Jan Lokocz w rozruchu 19 grudnia 1765 r. żywot swój utraciwszy, 
zasłużonej za to kary więcej odnieść nie mogą“11. Natomiast na podstawie wy
zyskanego i cytowanego przez B. Indrę listu prezydenta urzędu w Brzegu hr. Zed- 
litza (z 17 IX 1766 r.) dowiadujemy się, że Lokocz po wypadkach grudniowych 
zbiegł na terytorium Śląska austriackiego, gdzie został zatrzymany, a następnie 
wydany władzom pruskim12. Rozwiązanie tej wyraźnej sprzeczności między obiema 
relacjami możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych poszukiwań 
w archiwach polskich i czeskich.

Kilka krytycznych uwag nasuwa się również, jeśli chodzi o opracowanie pod
łoża społeczno-ekonomicznego powstania ołdryszowskiego. Autor ograniczył się 
bowiem tylko do podania ilości poszczególnych kategorii poddanych i inwentarza 
żywego u chłopów i na folwarku oraz areału ziemi chłopskiej i folwarcznej. Po
dał również szacunkową wysokość dochodów pańskich. Przyczyną sporu między 
chłopami a Gesslerem, a tym samym wybuchu powstania, było narzucanie przez 
pana nowych powinności i czynszów oraz zwiększanie pańszczyzny. Chłopi ołdry-

9 L o r e n z ,  op. cit.
10 M i c h a l k i e w i c z ,  op. cit., s. 316—317; P o p i o ł e k ,  op. cit., s. 64—65.
11 M i c h a l k i e w i c z ,  op. cit., s. 316.
12 Wydania go jako „nowego burzyciela“ domagał się Gessler jeszcze 25 VII 

1766 r., I n d r a ,  op. cit., s. 351—352.



szowscy nie zgadzali się na to i żądali od Gesslera respektowania urbarza z 1574 r. 
określającego ich robocizny i powinności. Autor poza tymi ogólnymi stwierdzenia
mi nie wchodzi bliżej w meritum sprawy, nie analizuje dokładniej tych aspektów 
gospodarki chłopskiej i folwarcznej, które bezpośrednio wiązały się z powstaniem. 
Wydaje się, że dla pełniejszego zrozumienia i poznania powstania niezbędne było 
zbadanie, ile wynosiła pańszczyzna w Ołdryszowie i do jakich rozmiarów Gessler 
ją podwyższał, jaka była wysokość czynszów w pieniądzu i naturaliach i jakie 
jeszcze inne powinności spełniać musieli poddani ołdryszowscy. Należało również 
podać, jakie nowe opłaty i czynsze właściciel usiłował im narzucić.

Zupełnie drobne już zarzuty dotyczą konstrukcji pracy; Autor nie ustrzegł 
się bowiem przed powtórzeniami. Wyraźnie występuje to w związku z opisem 
wydarzeń, jakie się rozegrały w Ołdryszowie w grudniu 1765 r. Zagadnienie to 
raz omawia Autor na podstawie własnych materiałów (s. 348), a drugi raz — 
w oparciu o J. Ziekurscha (s. 350). Z powtórzeniem spotykamy się także przy 
ocenie powstania ołdryszowskiego jako pierwszego ogniwa w łańcuchu wystąpień 
chłopskich, jakie ogarnęły znaczne połacie Śląska w 1766 r. (s. 339—340 i 351—352).

Powyższe uwagi krytyczne nie umniejszają w niczym dużej wartości rozpraw
ki B. Indry jako wartościowego i cennego przyczynku do poznania dziejów walki 
klasowej chłopów śląskich w drugiej połowie XVIII w.

Józef Leszczyński

H. M a y e r ,  STUDIEN ZUR DEUTSCHEN LITERATURGESCHICHTE (Neue 
Beiträge zur Literaturwissenschaft, t. II, Berlin 1954, s. 270).

Problem nowego, marksistowskiego ujęcia historii literatury niemieckiej jest 
nader palący. Zanim jednak przystąpi się do napisania wyczerpującej syntezy, 
należy dokonać skrzętnej rewizji dotychczasowego dorobku naukowego i opraco
wać liczne zagadnienia szczegółowe traktowane dotychczas przez badaczy bądź 
to po macoszemu, bądź też w ogóle przemilczane. Czołowe miejsce w tych pra
cach wstępnych zajmują studia historyczno-literackie wychodzące pt. Neue Beiträge 
zur Literaturwissenschaft, których pierwsze trzy tomy ukazały się już w wydaw
nictwie Rütten & Loening w NRD. Studia, redagowane przez prof. dra Wernera 
Kraussa i prof. dra Hansa Mayera, przynoszą najnowsze prace z zakresu historii 
i teorii literatury niemieckiej i są przeznaczone nie tylko dla naukowców i stu
dentów, lecz również dla szerszego kręgu czytelników. Już pierwsze tomy spotkały 
się z gorącym przyjęciem i znalazły głośny oddźwięk zarówno w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, jak i w Niemieckiej Republice Federalnej oraz poza 
granicami Niemiec.

Jako tom drugi tej serii ukazała się książka prof. dra Hansa Mayera pt. Stu
dien zur deutschen Literaturgeschichte. Prof. Mayer jest jednym z najwybitniej
szych historyków literatury niemieckiej. Spod jego pióra wyszła znana praca 
o Büchnerze i świetna monografia o Tomaszu Mannie, nad której drugim, rozsze
rzonym wydaniem Autor obecnie pracuje. Za swoją działalność naukowo-badaw
czą został prof. Mayer w roku ubiegłym wyróżniony nagrodą państwową. Jego 
tom Studiów zawiera dziesięć rozpraw i artykułów dotyczących różnych proble
mów literatury niemieckiej od XVIII do XX w. Prace o Schnablu, Lessingu, 
Immermanie, Büchnerze i Gerhardzie Hauptmannie drukowano w tej książce po 
raz pierwszy, pozostałe rozprawy Autor drukował już uprzednio w czasopismach.

Mayer zaczyna Studia rozprawą o powieściach Jana Gotfryda Schnabla, któ
re stanowią w literaturze niemieckiej ogniwo pośrednie pomiędzy Grimmelshau- 
senem a Wielandem Wskazując na blaski i cienie twórczości Schnabla zwraca



szczególną uwagę na wątki realistyczne w jego utworach i analizuje na szerokim 
tle historycznym jego poglądy społeczne i artystyczne. W następnej pracy Hans 
Mayer porusza interesujący problem stosunku Lessinga, reprezentanta literatury 
niemieckiej okresu Oświecenia, do pisarzy „Burzy i naporu“ (Sturm und Draný) 
i czasów późniejszych. Autor zaznajamia nas również z mało znanym dotąd pisa
rzem plebejskim drugiej połowy XVIII w. Ulrykiem Bräkerem, który opisał 
w sposób jędrny i bezpośredni dzieje swego życia. Mimo sprzeczności i niekon
sekwencji ideologicznych twórczość Bräkera jest interesującym dokumentem hi- 
storyczno-kulturalnym o wielkiej oryginalności literackiej.

Najobszerniejsza rozprawa jest poświęcona Fryderykowi Schillerowi. Uka
zała się ona w przekładzie polskim nakładem Ossolineum pt. Schiller a na
ród. Rozprawę tę omówi autor niniejszej notatki w okresie późniejszym. W na
stępnym artykule zajmuje się Mayer powieścią Immermanna Die Epigonen. 
Utwór ten porównuje z twórczością Balzaka wskazując na specyfikę niemieckiej 
sytuacji społecznej. Jedną z prac poświęca Autor poglądom estetycznym Biich- 
nera, który „przeciwstawił arystokratycznemu idealizmowi i arystokratycznemu 
realizmowi realizm plebejsko-demokratyczny“. Mayer akcentuje różnice zachodzą
ce pomiędzy poglądami Biichnera a tendencjami reprezentowanymi przez kieru
nek literacki zwany Młodymi Niemcami i uważa estetykę Biichnera za twórczą 
kontynuację idei poetów „Burzy i naporu“, a szczególnie młodego Schillera, 
i zarazem za zapowiedź nowej, marksistowskiej estetyki.

Opierając się na nowym wydaniu listów Ryszarda Wagnera rzuca Mayer inte
resujące światło na przebieg ideologicznego i artystycznego rozwoju Wagnera 
i dochodzi do wniosku, że jest on typowy dla mieszczaństwa niemieckiego na 
przestrzeni lat 1830—1883. Mayer zajmuje się przede wszystkim Wagnerem jako 
pisarzem i poetą i zwraca uwagę na fakt, że punkty szczytowe jego działalności 
artystycznej przypadają na czas, kiedy reprezentował on najbardziej postępowe 
poglądy. W następnych dwóch artykułach Autor omawia stosunki, jakie istniały 
pomiędzy Gerhardem Hauptmannem a Tomaszem Mannem, oraz twórczość Her
manna Hessego. Pracę zamyka mowa wygłoszona przez Hansa Mayera w Ham
burgu z okazji 90 rocznicy urodzin Gerharda Hauptmanna.

Mówiąc ogólnie prof. Mayer zajmuje się w Studiach — na przykładzie twór
czości poszczególnych pisarzy względnie na podstawie analizy ich dzieł — pod
stawowymi problemami niemieckiego Oświecenia, „Burzy i naporu“, kwestiami 
klasyki niemieckiej oraz tzw. Młodych Niemiec i wreszcie rozwojem literatury 
burżuazyjnej XIX i XX w., wychodząc od analizy stosunków społeczno-politycznych 
i uwzględniając sytuację w przodujących literaturach obcych. Nie izoluje również 
literatury od innych dziedzin sztuki, a szczególnie muzyki. Dojrzałe opanowanie 
metody marksistowskiej, wszechstronna i gruntowna wiedza pozwoliły Mayerowi 
na naszkicowanie — wprawdzie jeszcze w sposób fragmentaryczny — nowego obra
zu literatury niemieckiej na przestrzeni ostatnich wieków, uwzględniając równo
cześnie całą złożoność procesów twórczych, unikając wulgaryzacji i dysproporcji, 
błędów tak często popełnianych w badaniach nad literaturą. Studia prof. Mayera, 
stanowiące jedno z największych osiągnięć w literaturoznawstwie niemieckim 
ostatnich lat, powinny zainteresować nie tylko naszych germanistów, ale i histo
ryków, których zajmuje problematyka niemiecka.

Marian Szyrocki S.

S. W a l c z a k ,  W 75 ROCZNICĘ WALK KLASOWYCH GÓRNIKÓW ZABRZA, 
(Ze skarbca kultury, z. 1 (7), 1955, s. 60—98).



Artykuł S. Walczaka omawia ważny epizod z dziejów walk górno-śląskiego 
proletariatu. Zasługuje on tym bardziej na uwagę, że strajk górników Zabrza 
w 1879 r. jest wydarzeniem bardzo mało znanym; nawet specjaliści — historycy 
Śląska tego okresu — nie wypowiadali się raczej na temat bojowego wystąpie
nia zabrskich górników, o czym świadczą referaty i dyskusje na Konferencji 
IH PAN.

Zasługą S. Walczaka jest jednak nie tylko wydobycie z mroków niepamięci 
tego niezmiernie interesującego zjawiska, Autor starał się także wszechstronnie 
zanalizować i ocenić opisywane przez siebie fakty, uwzględniając specyfikę rozwo
ju miejscowego ruchu robotniczego', dostrzegając zarówno jego wielką potencjalną 
siłę, jak i słabości wynikające z poważnych zahamowań w dziedzinie ideolo
gicznej.

Analiza sytuacji wydaje się w zasadzie prawidłowa pomimo — powiedzmy 
sobie szczerze — dość jednostronnego doboru źródeł. Podstawą źródłową pracy 
są przede wszystkim informacje współczesnej prasy, pominięte raczej zostały źró
dła archiwalne. Nie wydaje się to wprawdzie w konkretnym przypadku kwestią
0 podstawowym znaczeniu. Pomiędzy prasą mieszczańską a dokumentami pocho
dzącymi od władz administracyjnych zachodzi tylko różnica ilościowa w stopniu 
ścisłości informowania, czasem jeszcze — co wydaje się mniej istotne — w oce
nach, przewidywaniach, wnioskach. Sprawozdania czy raporty policyjne dadzą na 
pewno obraz bardziej wyrazisty aniżeli artykuł prasowy, ale zasadnicze kontury 
pozostaną te same. Brak szerszego wyzyskania archiwaliów nie stanowi przeto 
moim zdaniem zasadniczego braku pracy. Autor jest tym bardziej usprawiedliwio
ny, iż nie ograniczył się do prasy burżuazyjnej. Korzystał on dość szeroko z pol
skich gazet robotniczych (lwowska „Praca“), z gazet polskich wychodzących w zabo
rze pruskim („Gwiazdka Cieszyńska“, „Gazeta Łęcka“), solidaryzujących się mimo 
swojej społecznej zachowawczości z walką śląskiego robotnika. W niektórych wy
padkach, ściślej mówiąc, w sprawach ogólniej szych, Autor odwołuje się dodatko
wo do pism i druków socjalistycznych. Oczywiście są to źródła nieco późniejsze, 
omawiające sprawę retrospektywnie, jako że rok 1Ö79 to najcięższy okres represji 
antysocjalistycznych.

Nie można mieć do Autora pretensji o sam sposób przedstawienia wypadków. 
Sądzę, że uczynił to możliwie dokładnie, choć zapewne kwerendy archiwalne 
wniosłyby tu i ówdzie niejedno uzupełnienie lub korekturę1.

Co innego natomiast wypadnie zarzucić pracy S. Walczaka. Zaciążył nad nią do 
pewnego stopnia „okolicznościowy“ charakter, nawiązywanie do „okrągłej“ roczni
cy 75-lecia. TegO' rodzaju wzglądy w pracy naukowej winny wchodzić w rachubę 
tylko wyjątkowo i to w odniesieniu do wydarzeń dużo poważniejszych. Strajk 
zabrski sam w sobie nadaje się do monograficznego opracowania, ale trzeba 
by go omawiać na szerokim tle walki klasowej proletariatu dzielnicy gómo-ślą- 
skiej. Tymczasem w artykule Walczaka strajk zabrski występuje trochę w oder
waniu od innych wystąpień klasy robotniczej, przy tym niekoniecznie mamy tu 
na myśli strajki i demonstracje. Autor dość szeroko potraktował ekonomiczne
1 polityczne tło wydarzeń, ale przyczyny i charakter strajku zawieszone są jak 
gdyby w próżni. Obniżka płac jako bezpośredni powód to oczywiście nie wszystko. 
Trzeba by zbadać sytuację panującą w owym czasie na terenie Zabrza, poszukać

1 Na s. 96, przyp. 91, Autor stwierdza niepowodzenie kwerendy w mocno nie
stety przetrzebionym zespole akt byłej rejencji opolskiej. Być może jednak, że 
znajdą się materiały w aktach władz powiatowych lub archiwaliach przemy
słowych.



śladów działalności organizacji robotniczych, osobliwie zaś organizacji o cha
rakterze klasowym. Wciąż jeszcze bardzo mało wiemy o początkach ruchu socjali
stycznego na Górnym Śląsku, co skłania nas do przyjmowania poglądu (w grun
cie rzeczy niczym nie uzasadnionego), że ruch socjalistyczny rozwinął się dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych. Absolutnie nie można sugerować czegoś wbrew 
faktom i doszukiwać się na siłę ruchu socjalistycznego, ale też z drugiej strony 
nie wolno nam rezygnować z takich poszukiwań. Do niedawna okres walk kla
sowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był w historiografii prawie 
nie zapisaną kartą. Dziś sporo już zmieniło się na lepsze, do czego w niemałym 
stopniu przyczynił się artykuł S. Walczaka. Jednak wciąż jeszcze stanowczo za 
mało wiemy o kierunkach ideologicznych w środowisku robotniczym Górnego 
Śląska. Ciągle jeszcze obracamy się w schemacie: Miarka — „Katolik“ — Cen
trum — reakcja pruska, a schemat ten niemal wyklucza wszystko inne. Skąd 
zatem tak nagle rozwinął się tu ruch socjalistyczny, skąd nieoczekiwane sukcesy 
wyborów parlamentarnych u schyłku stulecia? Recenzowany artykuł nie przyczy
nia się do wyświetlenia prawdy. A szkoda. Podniosłoby tc ogromnie jego (i tak 
zresztą niewątpliwe) wartości.

Można by jeszcze posprzeczać się z Autorem o niektóre zbyt kategorycznie 
wartościujące sformułowania. I tak np. nie wydaje się ani słuszne, ani potrzebne 
potępienie działalności charytatywnej Miarki (s. 74). Na swój sposób pragnął on 
przecież ulżyć ciężkiej doli polskiego ludu. Nie zgodziłbym się także z oceną 
związków hirsch-dunckerowskich, które w pewnym okresie spełniły pozytywną 
rolę jako pierwsza szkoła organizacji robotniczych. W każdym razie trzeba te 
sprawy rozstrzygać w ujęciu historycznym. Przykładów tego rodzaju znaleźć można 
więcej w recenzowanym artykule. Przyznajmy jednak lojalnie, że był to (oby 
można już mówić w czasie przeszłym!) grzech nas wszystkich i wszyscy do nie
dawna tak właśnie pisaliśmy. Spojrzenie na przeszłość przez okulary apriorycz
nych schematów ogromnie zaszkodziło właśnie w historii Śląska i czas już najwyż
szy odrabiać dawne błędy. To wszakże temat sam dla siebie.

Jeśli chodzi o artykuł S. Walczaka, to mimo tych czy innych niedociągnięć 
jest on pozytywmym wkładem w nasz „śląski“ dorobek historyczny. Autorowi po
zostającemu poza kręgiem osób związanych organizacyjnie z historią Śląska na
leży się od nich szczególna wdzięczność.

Sr.

J. M a r c h l e w s k i ,  PISMA WYBRANE, t. II, Książka i Wiedza, Warszawa 
1956, s. XXXV +  817.

Publicysta, ekonomista, historyk. Do działalności pisarskiej Juliana Marchlew
skiego odnieść można wszystkie te określenia. Pasja badawcza naukowca, która 
znalazła swój wyraz przede wszystkim w Stosunkach społeczno-ekonomicznych 
w ziemiach polskich zaboru pruskiego, nie mogła mieć pełnego, nieskrępowanego 
ujścia wobec codziennych zadań proletariackiego rewolucjonisty. On sam pisał 
o tym: „Miejsce marksistów, nawet jeśli posiadają skłonności do pracy naukowej, 
jest w redakcjach gazet robotniczych, w zarządach związków zawodowych, 
w parlamentach — a nie w gabinetach naukowych“1.

Zasadzie tej hołdował przez całe swoje życie, bo też trudno było wówczas 
działaczowi tej miary odejść od codziennej, praktycznej działalności w szeregach 
ruchu robotniczego. Ale „symbioza“ działacza i naukowca leżała u źródeł po

1 Cyt. za J. K a c z a n o w s k ą ,  Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego, 
Łódź 1954, s. VIII („Przedmowa“ pióra B. Krausego).



wstania olbrzymiej ilości mniejszych i większych artykułów, które rozsiane od 
monachijskiej „Münchener Post“ do> moskiewskiej „Trybuny Komunistycznej“2 
dają częstokroć krótką, lapidarnie ujętą, acz w pełni naukową, nie zatrzymującą 
się na powierzchni analizę określonego zjawiska.

Wybór artykułów i broszur publicystycznych Marchlewskiego zawarty w dru
gim tomie Pism wybranych udostępnia czytelnikowi wprawdzie niewielką tylko 
część jego nadzwyczaj bogatej, liczącej tysiąc kilkaset pozycji, spuścizny dzienni
karskiej i naukowej, tym niemniej stanowi on wraz z tomem pierwszym dość 
trafny w zasadzie przekrój jego twórczości. Stosunki ekonomiczne w Stanach 
Zjednoczonych3, Duma carska i bezprawie wyborcze4, O nędzy górnośląskiej5 * *. 
Rosja proletariacka a Polska burżuazyjnaB — oto garść tytułów wybranych na 
chybił trafił ze spisu rzeczy.

Szeroki zakres zainteresowań i wiedza Marchlewskiego, powodują, że tematyka 
jego artykułów dotyczy tak spraw ekonomicznych, jak i bieżących wydarzeń po
litycznych. Obok drobnych artykułów w prasie codziennej widzimy w jego twór
czości większe prace naukowe i popularnonaukowe, opublikowane w postaci arty
kułów i broszur (oprócz niektórych już wymienionych, np. Imperializm czy so
cjalizm)'.

Omówienie całego bogactwa problematyki, jakie zawiera nawet zamieszczony 
w omawianym tomie wybór artykułów Juliana Marchlewskiego, przekroczyłoby 
znacznie ramy zwykłej recenzji. Baczniejszą uwagę trzeba więc zwrócić na jedno 
tylko zagadnienie, a mianowicie na problem, w jakiej mierze w utworach 
Marchlewskiego, działacza polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, znalazły 
odzwierciedlenie sprawy ludności polskiej w Niemczech, szczególnie w państwie 
pruskim, oraz na problem stosunku do nich niemieckich i pruskich władz pań
stwowych. Można wprawdzie wyrazić żal, że w recenzowanym tomie zabrakło 
np. artykułu Das „Kulturwerk‘‘ der preussischen Polenpolitik, w którym Marchlew
ski sprzeciwia się nacjonalizmowi prawicowych socjalistów niemieckich w spra
wach polskich8 *, tjrm niemniej reprezentację w nim wymienionego poprzednio za
gadnienia uznać należy za zadowalającą.

Na plan pierwszy wysuwają się dwie grupy problemów. Pierwsza — to spra
wy obrony języka polskiego, ucisku narodowego czy fałszerstw pruskich w od
niesieniu do problematyki ludności polskiej, druga — zagadnienia ksżtałtującego 
się polskiego ruchu narodowego i rozwoju ruchu robotniczego na ziemiach pol
skich w granicach ówczesnych Prus.

„W wypadku Glogau, Bomst, Meseritz — idzie o nazwy nadane tym miejsco
wościom przez bezmyślnych pruskich urzędników administracyjnych“ — woła 
Marchlewski protestując przeciw szykanom poczty pruskiej wobec adresują
cych listy w ojczystym języku Polaków". Ze wszech miar godnym uwagi jest nadto 
fakt, że już w tym artykule, opublikowanym w 1901 r., broni on nie tylko polskości 
Babimostu czy Międzyrzecza, ale i leżącego ' na zachód od zwartego etnicznie 
obszaru polskiego Głogowa.

2 Nie wspominamy już tu np. o artykułach w prasie chińskiej, o których 
istnieniu pisze K a c z a n o w s k a ,  op. cit., s. XI.

3 Rec. praca, s. 94—103.
* Ibid., s. 239—263. *
3 Ibid., s. 453—458.
• Ibid., s. 743—786.
1 Ibid., s. 471—494.
8 K a c z a n o w s k a ,  op. cit., s. 106, poz. 1111.
B Rec. praca, s. 87 (art. Nagonka antypolska).



Obrona polskości nie ogranicza się jednak u Marchlewskiego do spraw szcze
gółowych, nie dotyczących bezpośrednio ludności polskiej. Warto zwrócić uwagę 
i na takie artykuły, jak Nagonka antypolska a statystyka10, w którym demaskuje 
fałszerstwa narodowościowej statystyki pruskiej i poddaje analizie gospodarcze 
przesłanki zwiększania się procentu ludności polskiej w miastach Pomorza, Wiel
kopolski i Górnego Śląska. A przede wszystkim wymienić tu trzeba Sprawę pol
ską w pruskim Landtagu11. Gdy z trybuny tego „przedstawicielstwa społeczeń
stwa“ padają słowa o niepolskości mówiących „wasserpolnisch“ Ślązaków, Marchlew
ski replikuje: „gwara »wasserpolska« powstała w wyniku tego, że rozwojowi kul
turalnemu ludności Śląska stawiane były przeszkody polegające na tym, że 
w szkołach, w sądach narzucano siłą język niemiecki...“12

Sprawy ruchu robotniczego i narodowego znajdują więc odzwierciedlenie 
w ścisłym powiązaniu ze sobą. Słusznie przewiduje Marchlewski, iż przyjdzie czas, 
gdy proletariat wyzwoli się spod wpływu polskich działaczy mieszczańskich i pój
dzie własną, rewolucyjną drogą. Rzecz inna, że zbyt optymistycznie widzi termin 
tego przejścia, nie docenia bowiem siły wpływów nacjonalistycznych. Mimo tego 
jednak z całą precyzją wskazuje na właściwe, społeczno-gospodarcze źródła roz
plenienia się ideologii „różnych Korfantych“13.

Drobnomieszczanin i robotnik — stwierdza Marchlewski — wstępują na arenę 
polityczną w warunkach ucisku narodowego, „przeto jest zrozumiałe, iż pierw
szą rzeczą, której dają wyraz, jest opór przeciwko polityce ucisku narodowego, 
przeciwko polityce wynaradawiania“14.

Naszego zdania o twórczości Marchlewskiego odnoszącej się do ziem polskich 
pod zaborem pruskim, a będącej pierwszym marksistowskim, naukowym i po
pularnym przedstawieniem problematyki tych terenów, nie zmienia w niczym 
fakt, że w niektórych artykułach występują na jaw błędne, niesłuszne ujęcia, 
będące wyrazem ideologicznych wahań Marchlewskiego jako działacza SDKPiL. 
Zaliczyć do nich należy w pierwszym rzędzie niedocenianie zasięgu i głębokości 
wpływów ruchu narodowego, odzwierciedlające się nawet w daleko idącym upra
szczaniu rzeczywistego stanu rzeczy, gdy mówi, że wpływy endecji wśród klasy 
robotniczej możliwe były tylko w zacofanych przemysłowo Galicji i Poznań- 
skiem15 * 17.

Nie to'jednak jest charakterystyczne dla artykułów i większych prac Juliana 
Marchlewskiego. Nicią przewodnią jest w nich nieugięte dążenie do internacjo- 
nalistycznej walki proletariatu różnych państw i narodów, tak zrozumiałe u Po
laka — działacza polskiego, niemieckiego i rosyjskiego lewicowego ruchu robot
niczego. Kiedy w artykułach publikowanych w niemieckich pismach socjaldemo
kratycznych przedstawia ciężką dolę ludności polskiej w Prusach, nie zapomina 
o wykazaniu wspólnych interesów polskich i niemieckich klas uciskanych. „Prze
śladowanie Polaków w jakiejkolwiek formie może się zgadzać z interesami klasy 
panującej w Niemczech, nie może być nigdy zgodne z interesami wydziedziczo- 
nych...“ifi Kiedy pisze o działalności przedstawicieli polskich klas posiadających1',

11 Ibid., s. 156—162.
11 Ibid., s. 35—39.
12 Ibid., s. 36.
13 Ibid., s. 457.
14 Ibid., s. 89.
15 Ibid., s. 164.
15 Ibid., s. 323.
17 Ibid., s. 401—409 (art. Gorzałka a patriotyzm Koła Polskiego).



wykazuje sprzeczność interesów klasowych w łonie ludności polskiej i wskazuje 
na naturalnego sojusznika polskich mas ludowych — proletariat niemiecki.

Lektura określonych prac Marchlewskiego może więc być lekcją marksistow
skiej analizy splotu problematyki narodowej i społecznej oraz praktycznego usto
sunkowania się doń klasy i partii robotniczej — rzecz jasna — należy jednak pamię
tać o błędności niektórych tez Autora. Dlatego też witając opublikowanie drugiego 
tomu Pism Wybranych wyrażamy zarazem nadzieję, że prędzej czy później wy
dawca Pism (Wydział Historii Partii przy KC PZPR) przystąpi do opracowania 
pełnego zbioru pism Marchlewskiego, w którym i materiały interesujące badaczy 
historii Śląska znajdą szerokie i pełne odzwierciedlenie18.

Julian Raba

Z. R o g o z i ń s k i ,  Z METODYKI STATYSTYCZNEJ BADAN SPOŁECZNYCH 
NA PRZYKŁADZIE ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE, 
Łódź 1955, Zakład Imienia Ossolińskich we Wrocławiu, s. 119.

Rozwiniętą w ostatnim czasie na łamach prasy dyskusję na temat nowego 
podejścia do zagadnienia badań społecznych poprzedziło ukazanie się pracy Z. Ro
gozińskiego Z metodyki statystycznej badań społecznych, wydanej jako tom V 
„Prac z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych Uniwersytetu Łódzkie
go“ pod redakcją J. Chałasińskiego. Autor stara się wykazać „przydatność metod 
statystyki analitycznej w badaniach społecznych“ oraz pokazuje „stosowanie tych 
metod na konkretnym przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich po woj
nie“.

Już na samym wstępie Autor pragnie przekonać czytelnika, że skomplikowane 
w swej naturze problemy społeczne wymagają poznania i stosowania precy
zyjnych metod badawczych, jakimi dysponuje współczesna statystyka. Cytat wpro
wadzający, zaczerpnięty z Wyboru pism naukowych Jana Śniadeckiego, traktują
cy o „rachunku losów“, tzn. o rachunku prawdopodobieństwa, sugeruje, że właśnie 
metody statystyczne w naukach społecznych dają właściwe criterium, veritatis. 
Jednakże analiza statystyczna nie może zastąpić analizy przedmiotowej zjawisk. 
Stwierdzając to Autor słusznie podkreśla leninowską zasadę pierwszeństwa anali
zy jakościowej przed ilościową i ostrzega przed bezkrytycznym stosowaniem me
tod statystycznych do wszystkich zagadnień społecznych.

Podstawowym materiałem źródłowym dla Autora były budżety rodzin chłop
skich opublikowane w Wynikach rachunkowych za rok 1947/48, znajdujące się 
w Instytucie Ekonomiki Rolnej. Spomiędzy istniejących zapisków dochodów i wy
datków Rogoziński wybrał dane dotyczące trzech kategorii wydatków, ponieważ 
w pracy postawił „sobie za zadanie zbadać zależność między wydatkami budżeto
wymi pewnej grupy gospodarstw chłopskich w Polsce po drugiej wojnie świato
wej na zakup mebli i sprzętu (y), na pokrycie potrzeb kulturalnych (z) i na za
kup napojów alkoholowych (w) — ze względu na przynależność tych gospo
darstw do określonego regionu oraz na wielkość obszaru, a następnie uogólnić 16

16 Recenzja nasza nie miała na celu krytycznego omówienia całego tomu wraz 
z ciekawym, na uwagę zasługującym wstępem J. Zawadzkiego, ale tylko zwró
cenie uwagi na kilka węzłowych w twórczości Marchlewskiego problemów do
tyczących zachodnich ziem polskich, ośrodków jego zainteresowania i sposobów 
rozwiązywania przezeń związanej z zaborem pruskim problematyki. Z drobiazgów 
trzeba wymienić kilka ciekawych wzmianek o Kasprzaku i agitacji socjaldemo
kratycznej w języku polskim na Górnym Śląsku (s. 6—7 i 13), krytycznie zaś 
wspomnieć o notce redakcyjnej na s. 35, stwierdzającej, że Centrum to „partia 
wielkiego kapitału w Niemczech“.



otrzymane wyniki na całą zbiorowość gospodarstw chłopskich w kraju“ (s. 16). 
Uzasadniając z kolei w rozdz. I swej pracy wybór tych właśnie trzech cech Autor 
sądzi, „że ta kategoria potrzeb jest wysoce charakterystyczna dla oceny pozio
mu socjalno-kulturalnego gospodarstw chłopskich...“ (s. 18). Autor rozpatruje ba
dane zbieżności w trzech odrębnych grupach obszarowych: w gospodarstwach o po
wierzchni 2—7, 7—12 i 12—30 ha, zaznaczając, że klasyfikacja gospodarstw w opar
ciu o kryterium dochodowości byłaby prawdopodobnie słuszniejsza. Podział przy
jęty przez Autora różni się nieco od podziału przyjętego w wydawnictwie I. E. R. 
Wieś w liczbach, niemniej jednak wydaje się, że błędy powstałe na skutek po
równywania podobnych grup obszarowych w różnych regionach, w których po
siadają one różną moc ekonomiczną, nie są wielkie. Zagadnienie właściwej klasy
fikacji gospodarstw jest zresztą dla samego przykładu drugorzędne.

Najważniejszym problemem rozdz. II, w którym Autor omawia rozporzą- 
dzalny materiał, jest zagadnienie reprezentatywności. Problem ten jest w litera
turze ciągle sporny. Na ogół uważa się, że badane przez Autora gospodarstwa 
reprezentują bardziej zaawansowaną gospodarczo i kulturalnie grupę chłopstwa, 
a więc nie mogą charakteryzować całości. Autor uważa, że można by uznać 
gospodarstwa prowadzące zapiski (gospodarstwa rachunkowiczów) za reprezenta
tywne przynajmniej w ograniczonym zakresie, tym bardziej że likwidacja analfa
betyzmu po wojnie wyrównała poziom kultury. Wydaje się jednak, że likwida
cja ta nie oznacza natychmiastowej zmiany w reagowaniu mas chłopskich na 
bodźce kulturalne i gospodarcze i proces ten, z samej swej istoty długofalowy, 
nie mógł jeszcze wpłynąć na sposób wydatkowania w 1947 r. Porównując pro
porcje występowania poszczególnych grup obszarowych w badanej zbiorowości 313 
gospodarstw rachunkowiczów z odnośnymi danymi GUS Autor dochodzi do wnio
sku, że badana zbiorowość nie jest reprezentatywna, ponieważ występuje w niej 
znacznie większy odsetek gospodarstw dużych. Należało tu zwrócić uwagę czytel
nikowi, że zagadnienie to nie ma dla pracy charakteru pierwszorzędnego. Autor 
bowiem nie bada zależności pomiędzy trzema rodzajami wydatków a wielkością 
gospodarstw, lecz jedynie związki zachodzące pomiędzy wydatkami wewnątrz 
trzech odrębnych grup obszarowych. Istotne jest natomiast to, czy rachunkowicze 
grupy 2—7 ha mogą być uważani za reprezentatywnych dla wszystkich gospo
darstw tej grupy pod względem trzech cech (wydatków) itd. Wielkość gospodar
stwa jest tu czwartą cechą nie uwzględnioną w samym rachunku korelacyjnym. 
To, że autor rozpatruje związki w odrębnych grupach obszarowych czy regional
nych, wskazuje tylko na jego ostrożność wobec wysnuwania wniosków zbyt ge
neralnych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, ażeby motywy i cele wydatków chło
pów najbiedniejszych były analogiczne do motywów i celów wydatków zamoż
nych gospodarzy. Musimy bowiem liczyć się z możliwością istnienia szerszego 
wachlarza sposobów postępowania w miarę wzrostu mocy produkcyjnej gospo
darstw. W gospodarstwach małych, gdzie skromny dochód czysty pozwala na za
spokojenie tylko nielicznych i podstawowych potrzeb życiowych, podobieństwo ce
lów i motywów pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami będzie większe aniże
li pomiędzy gospodarstwami większymi i bogatszymi. Często się zdarza, że w Joa- 
daniach reprezentacyjnych (próbkowych), w których mamy do czynienia z gospo
darstwami różnego rozmiaru, liczbę gospodarstw dobieramy nie proporcjonalnie 
do ich liczby absolutnej, lecz np. proporcjonalnie do ich średniej wielkości. Tak 
więc fakt, że Autor posiadał w badanej zbiorowości stosunkowo więcej gospo
darstw dużych, jest raczej korzystny.



Trudno jest ustalić, czy istnieje podobieństwo celów i motywów w wydatkach 
na meble, czytelnictwo i alkohol pomiędzy rachunkowiczami a pozostałymi chło
pami. Autor jest skłonny przyjąć, że podobieństwo takie istnieje, ponieważ „uwa
runkowane przez środowisko społeczne wyobrażenia chłopa o stopie życiowej są 
zbliżone lub te same, bez względu na to, czy prowadzi rachunkowość, czy nie. 
Każdy chłop chciałby mieć zapewne nie jednego konia, ale co najmniej dwa, i nie 
tylko wóz roboczy, ale i bryczkę do wyjazdów“ (s. 32). Otóż wydaje mi się, że 
taka jednolitość poglądów chłopskich na stopę życiową nie istnieje. Winna być ona 
rozpatrywana w podobny sposób, jak i reprezentatywność, tzn. względem niektó
rych dóbr chłopi będą wykazywać zbliżone poglądy, względem zaś innych nie. 
Nie wiadomo również, jak się kształtują preferencje wydatkowania w zależności 
od zamożności. Nie można więc przyjąć a priori, że istnieje jednolitość poglądów 
względem ogółu dóbr. Wyniki uzyskane przez Autora, w szczególności w odnie
sieniu do wydatków na czytelnictwo1 i alkohol, w zupełności potwierdzają ten 
wniosek. Ogólnie rzecz biorąc, o reprezentatywności rachunkowiczów, poza więcej; 
lub mniej uzasadnionymi hipotezami, nie można nic definitywnie powiedzieć.

Sposób ujęcia przez Autora zagadnienia reprezentatywności jest dla czytel
nika pouczający. Autor operuje argumentami pro i contra, nie przyjmuje ani nie 
Odrzuca z góry jakiejkolwiek hipotezy, nawet wątpliwej, lecz poddaje ją kry
tycznej analizie. Dopiero po przestudiowaniu wszystkich rozdziałów pracy, odpo
wiadających mniej więcej etapom rozumowania naukowego, czytelnik dowie sięr 
czy i które hipotezy zostaną potwierdzone. W ten sposób Autor delikatnie wdraża 
czytelnika do samodzielnej pracy badawczej.

W rozdz. III Autor przystępnie omawia ogólne zagadnienia i etapy badania 
statystycznego, ażeby w następnych rozdziałach przejść do omówienia metod sta
tystycznych. I tak w rozdz. IV czytelnik zapoznaje się z średnią arytmetyczną, 
średnim kwadratowym odchyleniem i współczynnikiem zmienności. W rozdz. V 
Autor wprowadza go w pojęcie i sposób obliczania korelacji zastosowanej przez 
niego do badania związków i zależności pomiędzy trzema rodzajami wydatków. 
W rozdz. VI omówione są zasadnicze pojęcia wnioskowania statystycznego. Po
dane są tam zasady indukcji statystycznej, pojęcie prawdopodobieństwa, krzywa 
Laplace-Gaussa, rozkład „t“, zasady estymacji i określania przydziałów ufności 
i wreszcie transformacja „z“ Fishera dla rachunku korelacyjnego'. To wszystko 
omówione jest na 35 stronach. Autor zdaje sobie sprawę, że pragnąc przedstawić 
na tak szczupłej ilości stron zarys statystyki podjął się niewątpliwie bardzo 
trudnego zadania. Nie można więc mieć do niego pretensji, że niektóre ważne za
gadnienia bądź pominął, bądź potraktował bardzo ogólnikowo. Zadanie, którego 
Autor się podjął, wymaga jednakże przestrzegania optymalnej ekonomiki miejsca 
i wprowadzanych pojęć. Szereg pojęć trudnych do zrozumienia przez niematema- 
tyka, a nie mogących być w sposób zwięzły i prosty wyjaśnionych, należało opu
ścić (np. powierzchnia regresji itd.). Wydaje się również, że można było zrezygno
wać z kilku dłuższych wzorów na rzecz opisu słownego. Autor nie podał wyjaśnie
nia kilku wzorów i miar, np. funkcji gamma, średniego błędu średniej arytmetycz
nej i sposobu obliczenia współczynnika regresji dla zbiorowości generalnej. Pewne 
trudności może sprawiać interpretacja wykładów o współczynniku zmienności 
i transformacji Fisherowskiej. Nierówność Czebyszewa powinna być umieszczona 
w rozdziale o wnioskowaniu, a nie o miarach zbiorczych. Wykres korelacji jest 
częściowo niezrozumiały, ponieważ Autor nie wskazał, w jaki sposób wykreślił 
linie regresji, oraz nie podał ich interpretacji. Poza tym nie powinno się łączyć 
elementów graficznych z tablicą statystyczną, bowiem prowadzi to do zaciem



nienia obrazu prawidłowości, którą wykres miał właśnie uwypuklić. Pewne za
kłopotanie u czytelnika może spowodować zmienianie symbolów w tych samych 
wzorach w toku wykładu, np. w wypadku obliczania równań regresji i współ
czynników regresji.

\V ostatnim rozdziale Autor omawia bardzo szczegółowo wyniki analizy sta
tystycznej badanych zagadnień, a w uwagach końcowych jeszcze raz sprawdza 
przyjęte założenia w świetle uzyskanych rezultatów stwierdzając, że „zarówno 
pozytywne, jak i negatywne wyniki niniejszego opracowania mogą mieć znacze
nie dla nauki, ostrzegając przed zbyt generalizującymi uogólnieniami i przed przypi
sywaniem badanym zależnościom zbyt wielkiego znaczenia*1 (s. 111).

W istocie Autor wykazał, że pewne zjawiska społeczne mogą być badane me
todami statystycznymi, ale uzyskanie wyników tą drogą i ich intepretacja mogą 
sprawiać trudności. Wydaje się jednak, że w celu przekonania czytelnika o ko
nieczności posługiwania się w badaniach społecznych skomplikowanymi metodami 
statystycznymi powinien był uciec się do bardziej łatwego i przekonywającego przy
kładu, a w szczególności do zbadania związków pomiędzy cechami bardziej istot
nymi aniżeli te, które zanalizował. Ale czy samo stwierdzenie, że posługiwanie się 
metodami statystycznymi jest pożądane, doprowadza do szerszego przyjęcia się tych 
metod w badaniach społecznych? Dotychczasowa atmosfera panująca w naukach 
społecznych i trudne warunki materialne nie zachęcały naukowców do stosowania 
bardziej pracochłonnych choć wiarogodniejszych metod badawczych. „Przede 
wszystkim idzie o stworzenie zapotrzebowania na n a u k o w e  [podkr. moje — 
A. J.] poznanie prawdy w sferze zjawisk społecznych, o stworzenie tym samym 
atmosfery pobudzającej rzetelnie pomyślane badania społeczne“ — postuluje bar
dzo słusznie prof. A. Schaff na łamach „Przeglądu Kulturalnego“ (1955, nr 45). 
Praca Z. Rogozińskiego jest jak gdyby podkreśleniem faktu, jak niesłychanie mało 
zrobiono u nas w ostatnich latach w kierunku poznania rzeczywistych stosunków 
społecznych wsi, pomimo że szereg instytucji posiada niewątpliwie wiele cieka
wych materiałów informacyjnych.

Przeszkodą do wprowadzenia metod statystycznych w naukach społecznych 
jest również szczególnie głęboko zakorzenione u niektórych badaczy i ludzi nauki 
doktrynerstwo. Zjawisko to doskonale scharakteryzował M. Susłow na XX Zjeź- 
dzie KPZR: „Istota szpetnej choroby zwanej doktrynerstwem polega nie po pro
stu na tym, że ludzie dotknięci nią, czy trzeba, czy nie trzeba, przytaczają cytaty, 
lecz na tym, że nie praktykę, lecz wypowiedzi autorytetów w tej czy innej kwestii 
uważają za naczelne kryterium swej słuszności. N ie  p o c i ą g a  i c h  b a d a n i e  
k o n k r e t n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  (podkr. moje — A. J.). Wszystko zastępuje 
się doborem odpowiednich cytatów i sztuką manipulowania nimi. Wszelkie, naj
mniejsze odchylenie od cytatu uważa się za rewizję podstaw. Ta działalność do
gmatyków jest nie tylko bezpłodna, lecz także szkodliwa“ („Trybuna Ludu“ z 19 
II 1956). Niewątpliwie dla tych „naukowców“ zastąpienie werbalizmu rzetelną pra
cą badawczą było niepożądane. Nic więc dziwnego, że wobec stosowania statysty
ki w naukach społecznych zajmowano u nas przeważnie stanowisko negatywne, 
a największymi oponentami byli ci, którzy jej dobrze nie znali. Marks i Engels 
studiowali matematykę. Zaobserwowane związki społeczne i gospodarcze starali się 
oni wyrazić przy pomocy symboli i wzorów matematycznych. Wnioski swe budo
wali po zbadaniu olbrzymiego materiału statystycznego. To samo' czynił Lenin, 
który nie poprzestał na komentowaniu wyników osiągniętych kilkadziesiąt lat 
przed nim przez wielkich klasyków, lecz przez konkretną analizę konkretnej rze
czywistości w sposób twórczy rozwijał marksizm. Dotychczasowa atmosfera



w dziedzinie badań społecznych nie była u nas zgodna z nauką marksistowską. 
W dziedzinie zjawisk szybko i ciągle się zmieniających stosuje się często prze
starzałe pojęcia, a dla wyjaśnienia faktów bieżących odwołuje się do często wątpli
wych analogii sprzed dziesiątków lat z innego terenu. Czyżby więc zasada ma
terializmu dialektycznego o ciągłej zmienności nie miała mocy w dziedzinie nauk 
społecznych? Zresztą w wypadkach, gdy nie można znaleźć stosownego cytatu, 
wprowadza się pojęcia mgliste, wielo- lub nic nie znaczące. I stąd niechęć wobec 
statystyki i matematyki, ponieważ jak to stwierdził (tym razem słusznie) wybitny 
fizyk idealista H. Poincare, Les mathématiques n’ont pas des symboles pour les 
idées confuses.

Dobrze się stało, że ukazanie się pracy Z. Rogozińskiego zbiegło się z rozpo
częciem w prasie dyskusji na temat badań społecznych oraz z XX Zjazdem KPZR, 
na którym raz jeszcze potępiono doktrynerstwo w tej dziedzinie nauk. Można 
więc pogratulować wydawnictwu Ossolineum, że jeszcze przed tymi zdarzeniami 
zdecydowało się wypuścić w świat rzecz o przedmiocie wówczas jeszcze niezbyt 
„modnym“. Praca Z. Rogozińskiego, umiarkowana w tonie, wystrzegająca się ka- 
tegoryczności sądów, przedstawia usiłowanie rzetelnego opracowania pewnego 
problemu naukowego. Winna ona być przedstudiowana przez tych wszystkich, któ
rzy pracują w dziedzinie nauk społecznych.

Andrzej Jagielski


