
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.
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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.
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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).


