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JAHRBUCH FÜR GESCHICHTE DER DEUTSCH-SLAV1SCHEN BE
ZIEHUNGEN UND GESCHICHTE OST- UND MITTELEUROPAS, t. I pod red.
G. Mühlpfordta, Veb. Max Niemeyer Verlag, Halle 1956, s. 291 1 nlb.

W końcu ubiegłego roku ukazało się w NRD czasopismo poświęcone specjalnie 
dziejom stosunków niemiecko-słowiańskich. Jak wiadomo, szereg czasopism i wydaw
nictw ciągłych zajmujących się dziejami Europy wschodniej i środkowej istnieje 
w Niemczech Zachodnich, są to jednak na ogół publikacje podporządkowane tenden
cjom „rewizjonistycznym“, w których artykuły o charakterze naprawdę naukowym, 
"starające się bez nacjonalistycznych uprzedzeń rozpatrywać przeszłość wschodnich 
sąsiadów Niemiec, stanowią wyraźną mniejszość. W NRD natomiast brakowało tego 
typu czasopisma. „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, jakkolwiek poświęca wiele 
uwagi dziejom Europy wschodniej, nie może się do nich ograniczać. Wydawany również 
od 1956 r. „Zeitschrift für Slavistik“ zajmuje się filologią i literaturoznawstwem 
słowiańskim. Omawiane czasopismo, nawiązując do postępowych tradycji osiemnasto- 
i dziewiętnastowiecznej slawistyki niemieckiej, może spełnić więc niezwykle pożyteczną 
rolę, skupiając na swych łamach prace tych historyków niemieckich, którzy bez jakich
kolwiek uprzedzeń, kierowani tylko dążeniem do poznania rzetelnej prawdy naukowej, 
podejmują tematykę historii stosunków niemiecko-słowiańskich. Słuszna jest także 
tendencja do szerokiego omawiania i drukowania prac historyków słowiańskich celem 
pełniejszego niż dotychczas zaznajamiania zarówno niemieckiego świata naukowego, 
jak i ogółu z ich poglądami i osiągnięciami.

„Jahrbuch“ wydawany jest przez zespół historyków Uniwersytetu Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze. W 1948 r. na uczelni tej powstała placówka zajmująca się hi
storią Europy wschodniej, od 1951 r. ukształtowana w Instytut Historii Naro
dów ZSRR, mający także Zakład Historii Narodów Zachodnio- i Południowosłowiań- 
skich. Instytut ten prowadzi prof. dr G. Mühlpfordt, który jest zarazem inicjatorem 
publikacji omawianego czasopisma. Przy redagowaniu następnych numerów zapowie
dziany jest współudział pracowników Instytutu Historii Europejskich Demokracji Lu
dowych przy Uniwersytecie w Lipsku, a szczególnie jego kierownika, prof.' dra 
W. Markowa, co niewątpliwie przyczyni się do znacznego poszerzenia tematyki i ze
społu autorskiego.

Jako zasadnicze zadanie Redakcja stawia sobie za cel badanie stosunków między 
Niemcami a krajami słowiańskimi, ze szczególnym podkreślaniem wszelkich styków* 
przyjaznych i tego, co łączyło te kraje z Niemcami. Należałoby życzyć, by te ambitne 
zamiary były w pełni urzeczywistnione i by czasopismo jak najlepiej służyło ęwemu 
wielkiemu celowi: ułatwianiu zbliżenia między Niemcami a Słowianami. Wydaje się 
wszakże, że jeśli Redaktorzy pragną w pełni przysłużyć się tej sprawie, winni by 
większą *uwagę poświęcić nie tylko temu, co łączyło Niemców i ich wschodnich są
siadów, ale i temu, co ich dzieliło. Na pewno potrzebne jest wskazywanie na wzajemną 
współpracę i kontakty w przeszłości. Jest to jednak tylko jedna strona procesu dzie
jowego. Jeżeli pragniemy wzmocnić siłę naszej argumentacji, nie możemy także prze
milczać tego, co, jak i dlaczego dzieliło Niemców od ich sąsiadów. A przecież wokół



tych zagadnień zakradło się chyba najwięcej sporów i nieporozumień, one mają naj
większą zdolność emocjonalnego oddziaływania, toteż pomijanie ich oznacza w gruncie 
rzeczy pozostawienie swobodnej ręki w tym zakresie nacjonalizmowi. Wydaje się też, 
że właśnie można by oczekiwać od historyków marksistów z NRD, by dali zgodne 
z prawdą historyczną wyjaśnienie tych trudnych i często bolesnych problemów.

Pierwszy numer „Jahrbuchu“ poświęcony jest głównie stosunkom niemiecko-rosyj- 
skhn, częśęiowo ukraińskim. Badacza dziejów śląskich zainteresować może specjalnie 
artykuł G. Mühlpfordta o wielkim filozofie Oświecenia, wrocławianinie z pochodzenia, 
Ch. Wolffie, oraz o przejściu od feudalizmu do kapitalizmu na tzw. drodze pruskiej 
w świetle historii Rosji, Polski i Niemiec. Warto zaznaczyć, że Redakcji udało się 
pozyskać współpracę historyków radzieckich, którzy zamieścili również kilka artyku
łów. Całości dopełnia ciekawy zestaw recenzji. Można się spodziewać, że zamiary 
Redakcji poszerzenia problematyki uwieńczone zostaną pełnym powodzeniem i „Jahr
buch“ stanie się jednym z czołowych czasopism poświęconych dziejom Europy 
wschodniej i środkowej.

Józef Gierowski

A. J e l i c z ,  KONRAD CELTlS NA TLE WSPÓŁCZESNEGO RENESANSU  
W POLSCE, PWN, Warszawa 1956, s. 58. v

Celtis jest ważną postacią w dziejach ogólnopolskiego Humanizmu, a więc do
kładne wyjaśnienie jego roli, która nie była dotąd wyczerpująco opracowana, oddałoby 
niewątpliwie bardzo użyteczną przysługę nauce polskiej.

W swej krótkiej rozprawie Autorka przedstawiła czytelnikowi najpierw stosunki 
gospodarcze polskiego mieszczaństwa końca XV w. w ogólności, a w szczególności 
mieszczaństwa krakowskiego, następnie nakreśliła przejawy wczesnego Renesansu 
w ówczesnym Krakowie, scharakteryzowała na tym tle uczelnię Jagiellońską, z kolei 
podała dane biograficzne Celtisa do chwili jego przyjazdu do Polski, wreszcie naszki
cowała pobyt Celtisa w Polsce oraz jego działalność literacką, a na zakończenie podjęła 
się krótkiej próby oceny wpływu Celtisa na rozwój polskiego Humanizmu. Trudno 
rozstrzygnąć, czy w intencjach Autorki rozprawa o Celtisie miała mieć charakter 
naukowy, czy popularnonaukowy (ostatniej przeczyłoby w dużym stopniu podawanie 
obszernych wyjątków z utworów Celtisa tylko w brzmieniu łacińskim), co, oczywiście, 
nie jest obojętne dla oceny pracy.

Podstawą źródłową dla Autorki były utwory Celtisa odnoszące się do jego pobytu 
w Polsce oraz jego korespondencja z różnymi osobami w Polsce1. Jeżeli chodzi o litera
turę przedmiotu wykorzystaną przez Autorkę, to zaznaczyć trzeba, że nie wyczerpała 
wszystkich .wypowiedzi na temat Celtisa ani z niemieckiej, ani nawet z polskiej lite
ratury2, nie mówiąc już o tym, że należałoby także skorzystać z literatury czeskiej,

1 Korespondencję Celtisa przedrukował H. R u p p r i c h  (Der Briefwechsel des 
Konrad Celtis, München 1934) dopiero w 1934 r., jednak dużo wcześniej przed Autor
ką wykorzystali ją uczeni bezpośrednio z rękopisów i dlatego w pracy Autorki nie 
znajdujemy o Celtisie rzeczy zupełnie nie znanych.

2 Pewne zastrzeżenia budzi sposób cytowania literatury. Autorka w załączonej 
bibliografii nie wymienia niektórych pozycji o Celtisie, a na s. 17 podaje ogólną ich 
ocenę bez wymienienia danych bibliograficznych. Odnosi się to do: E. K 1 ü p f e 1, 
De vita et scriptis Conradi Celtis Protuici, Friberg 1827; J. A s c h b a c h, Geschichte 
d. Wien. Universität, Wien 1877; G. B a u c h ,  Beiträge zur Litteraturgeschichte d. 
xchles. Humanismus (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. Schles., X X \I , XXX, 
XXXI); S. K o ź m i a n ,  Konrad Celtis (Roczniki Poznańskiego Tow. Przyj. Nauk, 
Poznań 1869, V, 1265—1298); M. J e z i e n i c k i ,  O rękopisie biblioteki królewskiej 
i  uniwersyteckiej we Wrocławiu z 1515 r. oznaczonym sygnaturą IV. F. 36 tudzież 
o pismach w nich zawartych, Kraków 1896.

Uważam także, że w celu lepszego zorientowania czytelnika w zagadnieniu nale-



zwłaszcza tam, gdzie Autorka porusza ciekawe zagadnienie stosunku Celtisa do ludu 
czeskiego i wiąże je przy tym z nastawieniem do pospólstwa polskiego.

W omawianej pracy zasadniczo nie znajdujemy nowych szczegółów odnoszących 
się do pobytu i działalności Celtisa w Polsce. Zaznaczyć jednak trzeba, że Autorka 
dała nam nowe ujęcie jego postaci na tle ówczesnych stosunków gospodarczych, spo
łecznych i kulturalnych, co w dużej mierze przyczynia się do lepszego zrozumienia roli 
Celtisa w polskim Renesansie. Sam pobyt Celtisa nakreślono żywo i barwnie, wydo
bywając wiele ciekawych momentów z życia pierwszych humanistów krakowskich, 
z ich stosunku do przyrody, nastawienia do życia itp. Cenny w rozprawie jest fakt, 
że Autorka podała czytelnikowi przykłady wprowadzenia przez Celtisa w Polsce no
wych, humanistycznych gatunków poezji i  oceniła znaczenie tegoż dla polskiego Re
nesansu. Nie wdając się bliżej w powyższą kwestię (bardziej filologiczną niż histo
ryczną), pragnę zaznaczyć, że warto było dać nieco więcej tła porównawczego, gdyż 
w wielu wypadkach może budzić się u czytelnika wątpliwość, czy rzeczywiście Celtis 
jest inicjatorem tych nowości literackich. Żałować wypada, że Autorka nie zajęła się 
bliżej zagadnieniem wpływu środowiska krakowskiego na Celtisa,' a ograniczyła się 
jedynie do wpływu Celtisa na otoczenie polskie. Bez wątpienia wpływ środowiska 
istniał i nie ograniczał się tylko do samego Kallimacha.

Niektóre kwestie wysunięte przez Autorkę noszą charakter polemiczny. Do nich 
należy zagadnienie postawy narodowej Celtisa. Nie można odmówić słuszności stwier
dzeniu Autorki, że Celtis posiadał w silnym stopniu rozwinięte poczucie przynależności 
do narodu niemieckiego, co wyraźnie przebija się w jego twórczości. Niemniej jednak 
wydaje mi się, że w wielu wypadkach Autorka za wiele kładzie na karb jego uczuć 
narodowych. I tak np. zastanawiając się nad pobudkami, które spowodowały jego 
przyjazd do Polski, wysuwa m. in. świadomą dążność Celtisa do szerzenia „misji“ 
germańskiej w Polsce, co wyraziła także w innym miejscu3. W zasadzie żadne wypo
wiedzi Celtisa nie upoważniają do wydania takiego sądu. Raczej wszystkie dane prze
mawiają właśnie za tym, że faktycznym powodem jego przyjazdu do Krakowa była 
jedynie chęć zwiedzenia Krakowa oraz studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zwłaszcza u Wojciecha z Brudzewa. Jest to tym bardziej przekonywające, jeśli weźmie 
się pod. uwagę sławę ówczesnego poziomu nauk uczelni krakowskiej i zważy, że Celti- 
sowi musiało zależeć, jako platończykowi, na astronomii i matematyce, które szcze
gólnie wtedy na naszym Uniwersytecie odznaczały się wysokim poziomem naukowym. 
O tym, że ze sławnym astronomem łączyła Celtisa bliższa znajomość, świadczy ko
respondencja utrzymywana' w serdecznym tonie4, oda Celtisa na cześć Wojciecha 
z Brudzewa i słowa pochwały wypowiedziane pod adresem polskiego astronoma 
u opata benedyktynów Jana z Trittenheim.

Nie od rzeczy będzie, jeśli przypomnę, że niemieccy badacze w pobudkach skła
niających Celtisa do przyjazdu do Polski dopatrywali się przede wszystkim c l̂ów

żało podać jeszcze chociażby tylko takie pozycje, jak H. Z e i s s b e r g ,  Dziejopisarstwo 
polskie wieków średnich, Warszawa 1877; F. B e z o 1 d, Konrad Celtis „der deutsche 
Humanist“ (Historische Zeitschrift, München 1883, XLIX, s. 1—45); J. A s c h b a c h ,  
Roswitha und Konrad Celtis, Wien 1867; G. B a u c h ,  Geschichte der Breslauer Schul
wesen (Cod. dipl. Siles., X X V ); H. K e u s s e n ,  Die Matrikel der Universität Köln, 
Bonn 1919; H. B a r y c z ,  Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego iv okresie Huma
nizmu, Kraków 1935. Pożądane byłoby również wyraźniejsze ustosunkowanie się 
Autorki do literatury przedmiotu, gdyż często nie można odróżnić, co w pracy jest 
tylko powtórzeniem faktów znanych, a co jej własnym osiągnięciem.

3 Antologia poezji polsko-lacińskiej H70—15U3, Warszawa 1956, wstępem opa
trzyła i opracowała A. Jelicz, s. 16—22.

4 Wojciech z Brudzewa zwracał się do niego w słowach: salve mi fili iterum, 
salve primogenita. Cyt. za K o ź m i a n e m ,  op. cit., s. 265.



poznawczo-naukowych5. W polskim zaś piśmiennictwie mimo pewnej rozbieżności 
sądów od czasów wypowiedzi Morawskiego przyjmowało się tenże pogląd6. Nie
słuszne wydaje mi się przeto sugerowanie ze strony Autorki wniosku, że Celtis chciał 
stworzyć w Sodalitas Vistulana bazę dla germańskiego Humanizmu na Wschodzie 
i że łączyłoby się to z jego dotychczasową działalnością reformatorsko-pedagogiczną. 
Wszak wszystkie ślady, jakie zachowały się po Sodalitas, wskazują najwyraźniej, że 
celem jej był zwykły program humanistyczny, a więc nauczanie języków starożytnych, 
zapoznawanie się z literaturą klasyczną, filozofią platońską itp. Działalność humani
styczna Celtisa przed przyjazdem do Krakowa jest dostatecznym dowodem, że stowa
rzyszenie literackie tego typu założył po raz pierwszy dopiero w Polsce, jakkolwiek 
wzór jego poznał wcześniej u Pomponiusa Leta w Rzymie. Towarzystwa literackie 
zakładane przez Celtisa w okresie późniejszym również nie wskazują na to, aby celem 
ich było szerzenie niemieckości. Ponadto zaznaczyć trzeba, że Celtis na gruncie polskim 
był tylko kontynuatorem zamierzeń Kallimacha, z czym zresztą zgadzałaby się sama 
Autorka pisząc, że może pod wpływem Kallimacha założył Sodalitas. To jednak trudno 
pogodzić z przypuszczeniem, że Celtis już przed przyjazdem do Polski dążył do stwo
rzenia bazy Humanizmu germańskiego. Autorka stwierdza zresztą sama, że z różnych 
względów nie zachowano wyłączności narodowej, a podane przez nią nazwiska 
uczestników stowarzyszenia literackiego wskazywałyby raczej na to, że względy naro
dowościowe nie odgrywały u Celtisa zasadniczej roli. Wreszcie nawet u Niemców, 
wśród których Celtis najczęściej przebywał w Krakowie, trudno byłoby doszukać się 
dążeń do jakiejś wyłączności narodowej czy wrogości w stosunku do elementów pol
skich, czego najlepszym dowodem jest chociażby znany Ślązak Wawrzyniec Korwin.

Wydaje mi się, że poczucia narodowego humanistów, nawet tak silnego jak 
u Celtisa, nie należy podciągać pod termin postawy nacjonalistycznej (używany po
jęciowo i znaczeniowo przez Autorkę), bo jest to chyba niesłuszną modernizacją. Nie 
sądzę również, aby tylko z postawy narodowej Celtisa wypływała jego niechęć do 
pospólstwa czeskiego i polskiego. Tam gdzie Autorka dopatruje się tylko solidarności 
narodowej Celtisa z niemieckim patrycjatem miasta Krakowa, doszukiwałabym się 
przede wszystkim solidarności klasowej. Jego niechęć i pogarda dla tłumów jest dobrze 
znana. O tym, że w swej postawie społecznej stał na stanowisku klas zachowawczych, 
świadczyłyby w pewnym stopniu niektóre jego słowa w odzie do Morsztyna7.

Zachowujesz ład w mieście, z niepokojem 
Śledząc bieg wydarzeń.
Wymownymi usty uśmierzać umiesz i 
Lud wzburzony jak rwący potok w górach...

•Właśnie z jego postawy społecznej (a nie narodowej, jak sugeruje Autorka) 
wypływa pogarda dla ruchu husyckiego i dlatego niezupełnie zgodne z prawdą wydaje 
mi się stwierdzenie Autorki, że orientacja narodowa była rzekomo w tym wypadku

5 Powyższy cel stwierdzają historycy niemieccy w pozycjach wymienionych przez 
Autorkę w spisie bibliograficznym oraz w pozycjach wymienionych przeze mnie 
w przypisie 2.

6 K. M o r a w s k i ,  Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II, Kraków 1900, 
s. 175. Ponadto B. N a d o 1 s k i, Konrad Celtis w Polsce (Ruch Literacki, 1931, s. 258), 
zwrócił uwagę na słowa Celtisa, które wyjaśniają w pewnym stopniu pobudki, które 
skłoniły go do przyjazdu do Polski. Mianowicie Celtis wypowiada się (Oda I, 3):

Ipse peregrinus c u p i e n s  v i s e r#e' terra 
Regna malis avibus Celtis eoa peto.

7 Antologia ..., s. 93:



decydująca8, jakkolwiek trudno zaprzeczyć, że względy narodowe swoją rolę także 
odegrały. Na marginesie stosunku Celtisa do Husa pragnę wskazać rzecz charaktery
styczną, a mianowicie, że w niektórych wypowiedziach naszego humanisty znajdujemy 
słowa wysokiego uznania dla postawy Husa. na soborze9.

Końcowy rozdział pracy, w którym Autorka zajmuje się wpływem Celtisa na 
polskie środowisko, potraktowany jest bardzo pobieżnie, bez wyczerpania faktów zna
nych z innych opracowań. Wszak już Morawski, zastanńwiając się nad zagadnieniem 
wpływu Celtisa na Uniwersytet Krakowski, podkreślił10, że jest uderzające, jak po 
pobycie jego na uczelni panowało duże podniecenie, co łączył z działalnością Celtisa 
oraz z wdzieraniem się coraz szerszej fali Humanizmu na Uniwersytet.

Uderza też powierzchowne potraktowanie tak ważnej kwestii, jak wpływ Celtisa 
na rozwój Humanizmu śląskiego. Autorka ograniczyła się jedynie do podania nazwisk 
Ślązaków uczęszczających na zebrania Sodalitas i lakonicznego stwierdzenia utrzymy
wania przez Celtisa korespondencji ze Ślązakami (ciekawych i cennych wiadomości 
z niej, niestety, Autorka nie zużytkowała należycie) i pisania na ich cześć utworów. 
Nic więc dziwnego, że u Autorki zamazał się nawet fakt, iż po wyjeździe Celtisa 
z Krakowa jedynymi kontynuatorami jego poczynań humanistycznych byli przede 
wszystkim Ślązacy. Wszak do r. 1494 myśli Celtisa krzewił jeden z największych jego 
wielbicieli, Wawrzyniec Korwin, a potem Jan Rhagius Aesticampianus Młodszy, który 
w listaeh do Celtisa ubolewał, że nauki humanistyczne w Krakowie nie kwitną tak jak 
za jego bytności. Celtis do Krakowa przysyłał mu swoje utwory, które Aesticampianus 
rozdawać miał ludziom krakowskim interesującym się twórczością humanistyczną 
Celtisa. Pod wpływem Celtisa znajdował się także późniejszy uczeń Aesticampianusa, 
Eraznr̂  Beck z Krakowa. Dopiero wyjazd Aesticampianusa z Krakowa zadecydował 
o całkowitym przerwaniu kontynuacji usiłowań Celtisa, tym bardziej że jedyni ludzie, 
którzy mogliby popierać ten ruch, tj. Kallimach i Wojciech z Brudzewa, już nie żyli.

Najwidoczniejszy jednak wyraz wpływu Celtisa znajdujemy u Korwina11. Celtis 
posyłał swoje utwory Korwinowi i prosił go o odwzajemnienie. Zachęcał go też do 
opiewania piękna ziemi śląskiej, zwłaszcza miasta Wrocławia. Ciekawe, że Celtis sam 
przejawił zainteresowanie Śląskiem i nawet jedno z jego wyrażeń odnośnie do Śląska 
w nowoczesnej nauce bywa cytowane jako argument przy ustalaniu genezy nazwy 
Śląska, ostatnio zaś stanowiło często przedmiot sporu w polskiej i niemieckiej histo
riografii12. Do Celtisa skierował Korwin swego ucznia Pancratiusa Vulturinusa

8 Dla sprostowania dodaję, że istotą ruchu husyckiego była nie tylko dążność do 
zniesienia wyzysku niemieckiego, jak chce Autorka (s. 26), ale dążność do zniesienia, 
a przynajmniej złagodzenia wyzysku feudalnego w ogóle.

9 F. H r e j z a, Dějiny krestánství v Československu, t. IV, Praha 1948; Fontes 
rer. Boh., t. VIII, s. 473:

De rogo Joannis Hus
Conflagras vivo, lacrimabilis histia, busto 
Cerbereoque datur umbre voranda cani.
Bemorum sed templa tuas amplissima laudes 
Concelebrant, supero te conciliando Jovi.
Dic mihi, quo tandem possim cognoscere verum 
O princeps Lati splendide concilii...

10 M o r a w s k i ,  op. cit., t. II, s. 192—210. •
11 G. B a u c h ,  Laurentius Corvinus, d. Breslauer Stadtschreibtr und Humanist 

(Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. Schles., XVII, s. 230—302) R. G a n s z y -  
n i e c, Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli po
znawczej i literatury polskiego Odrodzenia (Odrodzenie w Polsce, t. II, s. 154—174).

12 W. S e m k o w i c z ,  Historyczno-geograficzne podstawy Śląska, Kraków 1931, 
s. 1 .



z Jeleniej Góry, który później także wyrażał duże uznanie o poezji słynnego huma
nisty. Pod silnym wpływem Celtisa znajdował się również drugi jego śląski przyja
ciel, Zygmunt Gossinger, który w swoim domu we Wrocławiu na wzór organizowanych 
przez Celtisa stowarzyszeń literackich urządzał naukowe dysputy humanistów wro
cławskich. Nie od rzeczy będzie, jeśli wspomnę, że właśnie w jego towarzystwie Celtis 
przybył do Krakowa i w jego towarzystwie Kraków bpuścił, udając się z powrotem 
na Śląsk. Możliwe nawet, że bliska znajomość z Gossingerem, wychowankiem Uni
wersytetu Jagiellońskiego, odegrała pewną rolę przy podejmowaniu przez Celtisa 
decyzji wyjazdu do Krakowa.

Do znajomości Celtisa ze Ślązakiem Longinusem Eleuthuriusem (fakt korespon
dencji wymieniony przez Autorkę) dodam jeszcze jeden ciekawy szczegół, mianowicie 
że tenże z polecenia Celtisa złożył wizytę Aldowi Manuciusowi we Włoszech i od niego 
otrzymał pewne utwory dla siebie i Celtisa13. Do pominiętych przez Autorkę kontaktów 
Celtisa ze Ślązakami zaliczyłabym również znajomość z Grzegorzem Ritschem z Lwów
ka, który Celtisa nazywał swoim ojcem i bratem, oraz z Janem Langiem z Bolkowa, 
przez którego Celtis starał się odzyskać zagubione z winy furmana rękopisy14.

Bliskie stosunki Celtisa ze ślązakami, a nawet w wielu wypadkach przyjaźń, nie 
zaprzeczają faktowi, że spotykał wśród nich także ludzi sobie niechętnych. Do nich 
zaliczyłabym oprócz wspomnianego przez Autorkę Jana z Głogowa również Jana 
z Oświęcimia Sacranusa, który, jakkolwiek objawiał zamiłowania humanistyczne, był 
daleki od zerwania ze starymi tradycjami.

Problem wpływu Celtisa na ogólnopolski Renesans, w szczególności na Renesans 
śląski, pozostaje nadal tematem otwartym i wymaga dalszych badań.

Leokadia Matusik

F. M a t e j e k ,  PŘEHLED ROZVOJE RYBNIKÁŘSTVÍ NA MORAVĚ V 2J 
POL. 15. A V I .  POL. 16. STOLETÍ S PRIHLÉDNITÍM K PŘILEHLÝM ÚZEMÍM 
SLESKÝM (Časopis Slezského Muzea, Acta Musei Silesiae, Vědy společenské — 
scientiae sociales, Opava 1956, R. I, 28—59).

Matejek stwierdza, że od drugiej połowy XV w. pojawiają się w czeskiej literatu
rze gospodarczej i w źródłach archiwalnych bardzo liczne wzmianki o gospodarce sta
wowej. Zajmowały się nią wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa. Z biegiem 
czasu coraz bardziej zaczynają się interesować gospodarką stawową wielcy panowie 
i szlachta.

Od połowy XV w. zaczyna się na ziemiach czeskich wzmożony ruch budowy wiel
kich gospodarstw stawowych i odnawiania oraz podwyższania grobli na dawnych 
rybnikach. W tym gorączkowym, jak pisze Matejek, zakładaniu nowych gospodarstw 
stawowych prym wiedli wielcy panowie i szlachta. Poważną ilość rybników w Cze
chach, na Morawach i Śląsku budowały klasztory i biskupstwa. Jednak tu należy 
uwzględnić przeszkody, na jakie napotykały te instytucje ze strony husytów i prote
stantów. Również miasta budowały liczne rybniki. Np. Olomouc, Moravská Ostrava, 
Frištat, Skočov, Hlučino, Přerov, Prostějov, M. Budějovice, Jamnice, Nowe Město 
miały po kilka rybników. Pomimo że czeska literatura gospodarcza nie posiada jeszcze 
pracy, która by ujmowała w całości dzieje czeskiej gospodarki rybnej od czasówT naj
dawniejszych aż do XX w., to jednak posiada szereg prac monograficznych zasługują
cych na uwagę. Są również prace starające się ująć całość zagadnienia, ale w krót

13 G. B a u c h ,  Beiträge zur Litteratur (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. 
Schles., XXXI, 125).

14 B a u c h ,  Beiträge zur Litteratur (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth- 
Schles., XXXI, s. 137—139); t e n ż e ,  Laurentius Corvinus... (Zeitschrift d. Ver. f . 
Gesch. u. Alterth. Schles., XVII, 242).



szym okresie czasu. Pierwszym z czeskich historyków gospodarczych, który zwrócił 
uwagę na gospodarkę rybną, był F. Hrubý, Z hospodářských převratu českých s to i 
X V  a X V I\ O rybnikářství. Najpoważniejszą pozycję stanowi tu praca F. Teplého 
Příspěvky k dějinám českého rybnikářství, nadto wymienić trzeba tegoż autora 
O rybnikářství v Cechách do husitských válek (V. C. Z. M., 1935, s. 10—20).

Z innych prac odnoszących się raczej do ściśle określonych terenów należy wy
mienić: J. Šusta, F ünf Jahrhunderte der Teichwirtschaft zu Wittingau; J. Gregor, 
Rybnikářství, Pisek 1914; J. Novotný, Jihočeské rybníky (Jihočeský přehled, I, s. 208— 
224; 276—281; 290—307); B. Ullik, Z dějin rybnikářství ve východ. Čechách (Sbor
ník věd práv. a stát., XXIV, 1924, s. 393—405); J. Veverka, K  dějinám rybnikářství 
ve středním Polabí. Odnośnie do Moraw: K. Dytrt: Rybniki na zboží budovském. (Mo
rav. Sever, 1924, s. 34, 36, 37); R. Hurt, Rybnikářství na Kyjovsku  (V. V. M., IX, 
1954, s. 1—6); V. Janoušek, Rybníky města Olomouce (Vlast, sbor župy olom., V, 
1926/27, s. 116—117); F. Koláček, O vypuštěných rybnících jihomoravských.

Matějek stwierdza, że najlepiej do tego czasu jest opracowany teren Czech po
łudniowych, najsłabiej zaś teren Śląska. Poważną poprawę pod tym względem ma 
przynieść praca R. Hurta z Brna, który pracuje nad obszerną monografią o moraw
skich i śląskich rybníkách w dorzeczu rzek Morawy i Odry (zapewne górnej). Praca 
ta ma wyjść nakładem w 1957 r .; dzieje gospodarki stawowej na wspomnianych tere
nach mają być w niej opracowane od najdawniejszych czasów aż do XX w. Matejek 
nie kusi się w swoim artykule o to, aby dać obraz dziejów gospodarki stawowej tego 
okresu, lecz wskazuje na momenty charakteryzujące rozwój budowy rybników i po
większania się szlacheckiej gospodarki rybnej, szczególnie na Morawach oraz na 
Śląsku Opawsko-Cieszyńskim i częściowo Opolsko-Raciborskim. Jako materiał źródło-, 
wy posłużyły Matejkowi materiały z ksiąg sądowych i ksiąg ziemskich. W artykule 
Autor podaje szereg przykładów o istnieniu dobrze rozwiniętej gospodarki rybnej — 
szlacheckiej, klasztornej, kościelnej (biskupiej) i miejskiej, brak jest natomiast licz
niejszych wzmianek o chłopskiej gospodarce rybnej, która zapewne była poważnie 
rozwinięta, przynajmniej na Śląsku Opawsko-Cieszyńskim i Opolsko-Raciborskim, na 
co wskazują wyraźnie wypowiedzi O. Strumieńskiego z połowy’ XVI w., odnoszące się 
do Pszczyny i Oświęcimia.

Matejek, charakteryzując rozwój gospodarki stawowej na Morawach i Śląsku 
w drugiej połowie XV i w pierwszej połowie XVI w., wyróżnia pewne jej okresy. 
Pierwszy okres niezwykle wzmożonego rozwoju trwa od połowy XV w. do lat dwu
dziestych XVI w. Od lat dwudziestych do sześćdziesiątych ^CVI w. można zaobserwo
wać, zdaniem Matějka, nieznaczne objawy stagnacji. Uwidacznia się to w niewykań- 
czaniu budowy rybników i wydzierżawianiu ich. Od lat sześćdziesiątych XVI w. przy
chodzi drugi okres ożywienia w gospodarce stawowej, przejawiający się w budowie 
dużych rybników.

Matejek stwierdza na podstawie wiadomości źródłowych z pierwszej połowy 
XIV w., że gospodarstwa stawowe na Śląsku już w XIV w. nie są czymś nowym. 
Dlatego też, pisze Matejek, nie można się zgodzić z twierdzeniem Dubraviusa o za
leżności rozwoju śląskiej gospodarki stawowej od stanu i osiągnięć czeskiej i moraw
skiej gospodarki stawowej, najwyżej można przyjąć tylko pewną (obustronną) współ
zależność rozwoju. Z uznaniem pisze Matejek o biskupie ołomunieckim Stanisławie 
Turzonie, którego nazywa wybitnym fachowcem, budowniczym rybników. Sam Dubra- 
vius w swej pracy De piscinis et piscibus, której pierwsze wydanie było drukowane 
we Wrocławiu w 1547 r., pisze, że wiele mógł się nauczyć, obserwując pracę w rybní
kách S. Turza oraz rozmawiając z nim i innymi panami czeskimi o hodowli ryb i bu
dowie stawów. Pochlebnie wyraża się Dubravius o śląskiej hodowli ryb, podkreślając



jej osiągnięcia produkcyjne, dzięki którym ryby na Śląsku były wówczas tańsze 
2—3 razy aniżeli w południowych Czechach. Chwali także sprawną organizację sprze
daży ryb na Śląsku oraz śląski sposób ich sortowania, który nawet na Morawach był 
stosowany.

Aleksander Nyrek

M. S z y r o c k i ,  MARTIN OPITZ, Rütten & Loening, Berlin 1956, Neue Beiträge 
zur Literaturwissenschaft, Bd. 4, s. 224.

Ktokolwiek zajmował się historią kultury Polski w pierwszej połowie XVII w., 
musiał coś słyszeć o Martinie Opitzu, utalentowanym pisarzu śląskim, który poświęcił 
szereg utworów Polakom, a na cześć króla Władysława IV napisał panegiryk, z któ
rego piękny urywek zamieścił w monografii o Jerzym Ossolińskim Ludwik Kubala. 
Nie każdy jednak wie, jak wielką rolę odegrał ten Ślązak w dziejach literatury nie
mieckiej, że był wskrzesicielem literatury w języku niemieckim, płodnym pisarzem, 
którego bibliografia liczy około 200 pozycji pisanych zarówno w języku łacińskim, 
jak i niemieckim.

Martin Opitz cieszył się jeszcze za życia dużym uznaniem u współczesnych, z cza
sem zaś ściągnął na siebie uwagę badaczy literatury, i to nie tylko Niemców, albo
wiem ostatnio oprócz Polaków zajęli się nim również Amerykanie, jak profesorowie 
Curt von Faber du Faur, C. Grant Loomis i inni. Tak się jednak z wielu przyczyn 
złożyło, że mimo istnienia szeregu prac i studiów poświęconych poszczególnym okre
som życia czy też dziełom naszego Ślązaka brak było dotąd monografii obejmującej 
całokształt twórczości Martina Opitza. Pierwszą taką monografią jest właśnie oma
wiane dzieło Mariana Szyrockiego, pracownika Wrocławskiego Uniwersytetu.

Autor nazywa swą pracę „próbą“ monografii i wydaje mi się, że w zasadzie 
słusznie. Aczkolwiek bowiem dzieło jego obejmuje całość twórczości i życia Opitza, 
to jednak wobec stosunkowo szczupłych ram tej pracy Autor nie mógł szczegółowo 
omówić wszystkich dzieł bogatej twórczości Opitza, wobec zaś dużych trudności zwią
zanych z wyszukaniem źródeł potrzebnych dla skreślenia biografii poety zarys życia 
Opitza, jaki nam dał Autor, nie może być uważany za ostateczne słowo nauki. Autor 
wprawdzie przeprowadził szerokie poszukiwania archiwalne, skorygował niejeden błąd 
dawniejszych badaczy, dotarł do wielu nie znanych przedtem dokumentów, nie zdołał 
jednak wyjaśnić wszystkich niejasnych punktów w biografii swego bohatera. Nadal 
jeszcze istnieje poważne prawdopodobieństwo, że dalsze poszukiwania prowadzone 
zarówno w polskich, niemieckich, jak i w szwedzkich archiwach wydobędą na jaw nie 
znane nam szczegóły z życia Opitza. 1

Biografia Opitza, na którą Autor w swej pracy kładzie główny nacisk, jest ze 
wszech miar interesująca i typowa. Urodzony 23 XII 1597 r. w Bolesławcu na Śląsku, 
a zmarły 20 VIII 1636 r. w Gdańsku, Opitz nie był domatorem. W czasie swego sto
sunkowo krótkiego życia przebywał kolejno poza Śląskiem w Palatynacie Nadreńskim, 
w Niderlandach, we Francji, Danii, Siedmiogrodzie, wreszcie w Polsce. Wędrując tak 
po środkowej Europie Opitz podobnie jak* szereg jemu współczesnych Niemców nie 
z jednego pieca chleb jadł. W pisanej przez siebie poetyce pt. Buch von der Deutschen 
Poeterey pisze Opitz, jakby przestrzegając swych przyszłych biografów, że poetów 
nie można mierzyć zwykłą miarą. Rzeczywiście też, gdybyśmy stosowali zwykłą miarę 
przy ocenie niestałego Opitza, sąd o nim mógłby wypaść niezbyt pochlebnie. Wpraw
dzie bowiem urodzony w protestanckiej rodzinie Opitz pozostał do końca życia prote
stantem, jednak odgrywał w czasie swego niestałego życia bardzo różnorodne role.

Po studiach w Bolesławcu i Wrocławiu znalazł się z kolei w Bytomiu, w głośnym 
wówczas akademickim gimnazjum wskrzeszonym przez Jerzego Schoenaicha, gdzie —



jak to słusznie Autor podkreślił — uległ niewątpliwie wpływom studiujących tu równo
cześnie arian polskich. Z czasem znalazł się nasz ślązak w stolicy kalwinizmu nie
mieckiego, w Heidelbergu. Jest to niewątpliwie Sturm- und Drangperiode w życiu 
Opitza. W tym to okresie czasu, jeszcze w czasie pobytu na Śląsku, rzuca hasło pi
sania w języku niemieckim, atakuje dworzan schlebiających tyranom, potem zaś 
w czasie swego pobytu na Zachodzie, który przypada na czas początków wojny trzy
dziestoletniej, wypowiada się za walczącymi o swą wolność Czechami, ostro atakuje 
Habsburgów, spala kadzidła na cześć króla zimowego, I^ryderyka V. Gdy jednak że
lazne pułki hiszpańskie zbliżyły się do Heidelbergu, Opitz szuka schronienia za granicą 
Niemiec. W r. 1621, bawiąc w bezpiecznej wówczas Jutlandii, skierowuje do narodu 
niemieckiego gorący apel wzywając go, by walczył o swą wolność naśladując Nider- 
landczyków. Z czasem przeniósł się Opitz do Siedmiogrodu, gdzie próbował szukać 
fortuny na dworze znanego przeciwnika Habsburgów, Betlena Gabora. Skoro jednak 
dokuczyły mu prymitywne warunki kulturalne panujące wówczas na tych terenach, 
powrócił na Śląsk, a z czasem nie wahał się przyjąć służby u znanego zwolennika 
Habsburgów, barona Hannibala von Dohna, znanego później pogromcy protestantów 
śląskich. Jest to tym dziwniejsze, że w chwili kiedy Opitz, nieubłagany jeszcze nie
dawno zwolennik walki z  Habsburgami, szukał pracy u Doliny i jeździł z nim do 
Wiednia, protestanci niemieccy i przeciwnicy Habsburgów gromadzili się pod sztan
darami króla duńskiego Chrystiana IV, który podjął wó\yczas walkę m. in. w obronie 
opiewanego jeszcze niedawno przez Opitza Fryderyka V. Rok później przyjął Opitz 
z rąk-Ferdynanda II, cesarza narodu niemieckiego, tytuł szlachecki, a w r. 1629, w cza
sie największego ucisku religijnego na Śląsku, kiedy dragoni Lichtensteina zmuszali 
przemocą protestantów do przechodzenia na katolicyzm, Opitz na życzenie Dohny 
tłumaczył dzieło słynnego jezuity Becanusa, skierowane przeciw protestantom, by zaś 
nie stracić twarzy w oczach swych protestanckich przyjaciół, nie umieścił swego na
zwiska jako tłumacza na późniejszym niemieckim wydaniu tego dzieła. Dopiero też 
po śmierci Dohny przeszedł. Opitz w służbę protestanckich książąt*brzesko-legnickich 
i wobec klęsk obozu protestanckiego przeniósł się z kolei do Polski, gdzie został sekre
tarzem Władysława IV, na którego cześć napisał piękny panegiryk w języku nie
mieckim. Nie przeszkadzało mu to jednak w utrzymywaniu korespondencji z zaprzy
siężonym wrogiem Władysława, Oxenstierną, któremu donosił usłużnie o tym, co się 
działo w Polsce.

Autor przedstawił przebieg życia Opitza wiernie, nie zatajając niczego, niemniej 
jednak — tu zaczynają . się nasze pretensje pod jego adresem — naszym zdaniem 
niedość ostro, jakby oszczędzając swego bohatera, wydobył na jaw te sprzeczności 
w życiu poety. Tak np. pisząc o zachowaniu się Opitza w r. 1627, kiedy to pracował 
na korzyść obozu habsbursko-katolickiego, nie wspomniał, że w tym okresie Opitz 
napisał na cześć Ferdynanda II panegiryk zaczynający się od słów:

Du Zier und Trost der Zeit, du edles Haupt der Erden,
Dem Himmel, Luft und See und Land zu Dienste werden,
0  grosser Ferdinand...

wiersz dość dziwnie brzmiący w ustach człowieka, który przedtem i potem był za
sadniczo przeciwnikiem Habsburgów.

Nie godzę się też z Autorem, jeśli chodzi o przedstawienie zachowania się Opitza 
w czasie jego pobytu w Polsce. Nie traktowałbym tak lekko faktu brania przez Opitza, 
sekretarza króla Władysława IV, pieniędzy od Szwedów, inaczej też patrzyłbym na 
fakt informowania przez niego w r. 1639 Oxenstierny o ruchach wojsk cesarskich 
w Prusiech. Wszak donosząc o tym kanclerzowi szwedzkiemu zdrädzal Opitz swego



nowego pana, albowiem działania wojskowe na północy podejmowane były za wiedzą, 
a nawet częściowo na koszt Władysława, zwerbowane zaś tam oddziały miały być 
skierowane przeciw Inflantom szwedzkim. Tym samym jednak Władysławowi zależało 
w najwyższym stopniu na tym, by wieść o tym nie dotarła przedwcześnie do Szwedów. 
•Jeśli też Opitz pisze, że Baner uznał „dass es besser sei, me in hac conditione [sekre
tarza Władysława — przypisek mój] vivere, quam servitio coronae Suecicae obstric
tum esse, wegen Ursachen, die an sich selbst klar sind“, to wydaje się nam, iż te 
powody były aż nazbyt jasne. Kładąc kropkę nad i, łatwiej było śledzić bieg wypad
ków w Polsce w charakterze sekretarza królewskiego niż oficjalnego jurgieltnika 
Szwecji. Stąd też komentarz Autora: „Dies zeugt jedoch nicht von einem etwaigen 
Missbrauch des Vertrauens des polnischen Königs. Alles scheint eher darauf hinzu
weisen, dass Wladislaw über seine schwedische Verbindungen gut imformiert war“, 
wydaje się nam trochę ryzykowny. Naszym zdaniem gra Opitza nie była czysta, a król 
na pewno nie wiedział, jak daleko idą kontakty Opitza ze Szwedami, w przeciwnym 
wypadku bowiem zapobiegłby przesyłaniu tych informacji przez Opitza Szwedom.

Byłyby to chyba najważniejsze pretensje, które mamy pod adresem Autora. Jeśli 
chodzi o drobniejsze sprawy, to Autor naszym zdaniem niepotrzebnie mówi o rewo
lucyjnej ideologii ariańskiej, skoro wówczas nawet radykalizm społeczny i religijny 
arian przybladł mocno. Dalej przychyliłbym się raczej do zdania Oesterleya niż Colera 
przy ocenie pobytu Opitza w Paryżu (s. 94). Coler mógł naśladując w tym innych 
współczesnych biografów przesadzać. W końcu przydałoby się naszym zdaniem po
wiedzieć nieco więcej o kulturze kół mieszczańskich we Wrocławiu, w którym w mło  ̂
dości swej przebywał Opitz, tej kulturze sprzyjającej w tym czasie tak silnie wyrasta
niu na Śląsku poetów, że z czasem przecież powstanie przysłowie: Bin ich ein Schle
sier, so bin ich ein Poet.

Przy ponownym przekartköwaniu książki może znalazłoby się jeszcze więcej zazna
czonych na marginesie uwag czy też zapytań pod adresem Autora. Nie umniejsżają 
one jednak wartości tej sumiennej i pracowitej rozprawy, o której walorach jako 
pracy literackiej nie czujemy się kompetentni pisać. Tekst uzupełnia pracowicie ze
stawiona bibliografia dzieł Opitza, spis wykorzystanej literatury i źródeł. Szkoda 
tylko, że Autor nie podał w tym zestawieniu zespołów archiwalnych, które pod kątem 
swej pracy sumiennie przestudiował, a w których nic dla swego tematu nie znalazł. 
Oszczędziłoby to pracy jego następcom. Dodajmy na koniec, że praca wydana przez 
niemiecką firmę została wydrukowana na ładnym papierze, czysto, w sposób, który 
nie zawsze staje się udziałem polskich prac naukowych. Co wreszcie zasługuje na 
uwagę naszych firm wydawniczych, na końcu książki nie ma erratów i co ciekawsze, 
czytając nie znalazłem błędów drukarskich.

Władysław Czapliński

A. K l i m a ,  MANUFAKTURNÍ OBDOBÍ V ČECHÁCH, Praha 1955, s. 523, 
1  nlb., tabl. 20.

Przemysłem czeskim po wojnie trzydziestoletniej zajmowali się nieco historycy 
niemieccy (-Halwich, Pribram, Aubin), spośród Czechów badał ten okres głównie 
Sebanek. Omawiana praca Klimy stanowi pierwsze czeskie syntetyczne opracowanie 
tego zagadnienia. Autor stawia sobie za zadanie opracowanie stosunków społeczno- 
-gospodarczych (przy czym głównie zajmuje się przemysłem) w okresie manufaktur 
w Czechach w poparciu o metodę materializmu historycznego. Uważa, że praca jego 
ma się stać pomocą i podstawą do zbadania tzw. okresu odrodzenia narodowego. Gra
nice chronologiczni stanowią: bitwa pod Białą Górą i r. 1781 (zniesienie poddaństwa



w Czechach). Materiały archiwalne zaczerpnął z Ústřední Archiv Ministerstva Vnitra, 
7. Archiv Země České, z Státní Židovské Muzeum w Pradze oraz z szeregu archiwów 
prowincjonalnych. Z literatury drukowanej oparł się na opracowaniach czeskich, nie
mieckich i rosyjskich.

Pierwszy rozdział zawiera ogólną charakterystykę społeczno-gospodarczych sto
sunków w Czechach w drugiej połowie XVII w. W następnych rozdziałach Autor zaj
muje się kolejno rozdrobnioną i skoncentrowaną manufakturą, a zwłaszcza rozwojem 
manufaktur tekstylnych w drugiej połowie XVIII w., oraz polityką gospodarczą mo- 
parchii austriackiej.

W drugiej połowie XVII w. kraje habsburskie na skutek wojny trzydziestoletniej 
nie dorównywały w rozwoju gospodarczym krajom zachodnioeuropejskim. Jednak 
zaczęły tu już docierać teorie merkantylistyczne, których głosicielami byli Morgentha- 
ler, Malivsky, Becker, Schröder, Hörnigk i in. Powstaje kolegium handlowe w Wiedniu, 
a na przełomie XVII i XVIII w. zaczęto ograniczać import wyrobów przemysłowych. 
Wśród rzemiosł uprawianych na terenie Czech na pierwszy plan wysuwa się płócien- 
nictwo. Jego rozwój został znacznie zahamowany przez wojnę trzydziestoletnią. Równo
cześnie można tu zauważyć penetrację zachodnioeuropejskiego kapitału handlowego, 
głównie niemieckiego i angielskiego. Z biegiem czasu handlowcy zajęli się również 
dostarczaniem rzemieślnikom surowców.

Na ten okres przypada też powstanie pierwszych manufaktur scentralizowanych 
na terenie monarchii habsburskiej. Kolejno zakładano je w Lineu (1672), Wiednip, 
Oseku, Planicach (1710), w Hornim Litvinovie, Hrádku i in. Były to przeważnie ma
nufaktury sukiennicze, stosowano tam podział pracy oraz wynagrodzenie pieniężne, 
chłopów pańszczyźnianych używano do prac pomocniczych.

Odpadnięcie Śląska w latach 1740—1742 i powstanie granicy celnej między Ślą
skiem a Czechami wywołało duży wstrząs w gospodarce czeskiej i austriackiej. Musiano 
zrezygnować z wysyłania czeskiego lnu na Śląsk i przerabiać go w Czechach. Równo
cześnie w austriackiej polityce gospodarczej już zupełnie wyraźnie biorą górę poglądy 
merkantylistyczne. Główny przedstawiciel merkantylizmu austriackiego tego okresu to 
Rudolf Chotek.

Położenie ludności wiejskiej w państwie habsburskim było zarówno w XVII, jak 
i XVIII w. bardzo krytyczne. Przez cały ten czas odbywał się proces zabierania ziemi 
poddańczej i oddzielania chłopa od ziemi. Do tego około r. 1770 dołączył się nieurodzaj 
i  głód. Siedemdziesiąte lata XVIII w. stały się świadkiem całej fali ruchów chłopskich, 
co wreszcie doprowadziło do wydania patentu przynoszącego pewne ulgi ludności 
wiejskiej.

Druga połowa XVIII w. przynosi olbrzymi rozwój manufaktur, a zwłaszcza su
kiennych i płóciennych. Są to, oczywiście, manufaktury scentralizowane. Wyrób płótna 
ogniskował się w Potsztejnie, wyrób sukna w Kladrubach, Novej Kdyni. Rząd popierał 
bardzo usilnie rozwój tych manufaktur, troszczono się nawet o kształcenie ich pra
cowników. Natomiast manufaktury bawełniane napotykały opór, został on jednak 
po pewnym czasie przełamany. Powstał szereg angielskich towarzystw' handlowych, 
które skupowały na terenie Czech wełnę i płótno.

W r. 1775 liczba manufaktur w Czechach wzrosła do 25, jednak istniały możliwości 
dalszego rozwoju, główną przeszkodę pod tym względem stanowiło poddaństwo. Po 
jego zniesieniu nastąpił olbrzymi wzrost ilości manufaktur.

Jak widać, praca Klimy wnosi wiele nowego do historii przemysłu czeskiego. 
Szkoda tylko, że nie uwzględniono nieco szerzej, niż to czyni Autor, nowości technicz
nych w produkcji oraz że pie pokuszono się choćby o próbne oszacowanie wielkości 
czeskiej produkcji sukna i płótna. Niemniej jednak ze względu na szerokie wykorzy-



stanie nie znanych dotąd materiałów archiwalnych rozprawa ta jest ze wszech miar 
warta zapoznania się z nią, a dla badacza historii gospodarczej śląska stanowi cenny 
materiał porównawczy.

Kazimiera Maleczyńska

E. W i n t e r ,  DIE PFLEGE DER WEST- UND SÜDSLAVISCHEN SPRA
CHEN IN HALLE IM 18. JAHRHUNDERT. Beiträge zur Geschichte des bürger
lichen Nationwerdens der west- und südslavischen Völker. (Veröffentlichungen des 
Instituts für Slavistik, nr 5, Berlin 1954, s. VI i 292);

DIE TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE EMIGRATION IN DEUT
SCHLAND IM 17. UND 18. JAHRHUNDERT. Beiträge zur Geschichte der hussi- 
tischen Tradition. (Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik, nr 7, Berlin 1955, 
s. VII i 568).

Badania nad dziejami wczesnego Oświecenia w krajach środkowej Europy nie na
leżą do specjalnie zaawansowanych; wiele problemów tonie jeszcze w mroku i nie
pewności. Z tym większą satysfakcją można zanotować ukazanie się prac wybitnegó 
znawcy Oświecenia, E. Wintera, profesora uniwersytetu w Halle, poświęconych właśnie 
temu zagadnieniu. Zarówno bowiem omawiane w pierwsżej monografii kontakty i od
działywanie pietystów z Halle na różne ośrodki protestanckie (i nie tylko protestan
ckie), rozrzucone na wschód od Niemiec (od Litwy po Serbię), jak i przedstawione 
w drugiej pracy losy i wpływy czeskich i słowackich emigracji na swe kraje macie
rzyste czy na Niemcy stanowiły ważne elementy przygotowawcze w rozpoczynającym 
się w XVIII w. odrodzeniu kulturalnym i narodowym. Wraz z nieco wcześniejszym, 
dziełem o związkach i zainteresowaniu uniwersytetu w Halle Rosją1 monografie Win
tera tworzą rodzaj trylogii, której głównym przedmiotem jest współdziałanie niemiec
kich i słowiańskich naukowców i ideologów w dobie Oświecenia. Powiązane są zresztą 
nie tylko tematycznie, ale i źródłowo: zasadniczą podstawę źródłową prac Wintera 
stanowią wykorzystane po raz pierwszy w tak szerokim stopniu zasoby Archiwum 
Fundacji Franckego w Halle, w pewnym tylko stopniu uzupełniane materiałami 
z innych archiwów niemieckich i z Watykanu oraz dość skąpą literaturą.

Problemy przedstawiane przez Wintera bywały już poprzednio przedmiotem za
interesowania historyków, żaden z nich jednak nie próbował oświetlić ich tak wyczerpu
jąco i wszechstronnie. Autor zwrócił bowiem uwagę nie na same kontakty i oddzia
ływanie kulturalne czy ideologiczne, ale wskazał także na ich podłoże i konsekwencje 
politycznej społeczne, gospodarcze. Opierając się na marksistowskich założeniach me
todologicznych (z naukowym umiarem i w sposób daleki od jakiegoś schematyzmu), 
przekonywająco na ogół potrafił określić pozareligijne cele ruchu pietystycznego czy 
społeczne uwarunkowanie tradycji husyckich. W sumie rola Halle jako ośrodka po
tężnego ruchu zmierzającego do odnowy i przebudowy całej Europy środkowej czy 
nawet wschodniej zarysowuje się niezwykle wyraziście, może nawet z pewnym nie
uniknionym w tego typu opracowaniach naruszeniem proporcji. Tak więc w pierwszej 
z recenzowanych prac Autor kolejno przedstawia kontakty pietystów hallskich ze 
Śląskiem, Łużycami, Litwą, Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią oraz kra
jami bałkańskimi. Zainicjowana przez głowę ośrodka kaliskiego, A. H. Franckego, 
szeroka propaganda pietyzmu na tych terenach wiązała się ze wzrostem zainteresowa

1 Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert (Ver
öffentlichungen des Instituts für Slavistik, nr 2, Berlin 1953, s. VII i 502).



nia językami zamieszkujących je ludów, powoływaniem lektorów na uniwersytecie 
w Halle, ściąganiem studentów, drukiem książek.

W rozdziale poświęconym sprawom polskim znajduje się omówienie warunków, 
w jakich powstawały 3 kolejne lektoraty polskie w Halle oraz druki polskie (załączoną 
jest fotokopia N otyfikacji nowej edytiej ksiąg Biblii polskiej, przy której przygoto
waniu współpracowali m. in. polscy pietyści-ślązacy). Rzuca także Autor ciekawe 
uwagi na temat oddziaływania szkoły hallskiej na takich działaczy Oświecenia w Pol
sce, jak Lengnich czy J. W. Bandtkie (brat Jerzego Samuela), którego polskie pocho
dzenie wbrew osławionej pracy Liicka Winter definitywnie udowadnia. Odrębny rozdział 
zajmuje się dziejami wpływów pietyzmu hallskiego na Śląsku: przyciąganiem młodzie
ży śląskiej, orgąnizowaniem ośrodka we Wrocławiu, a przede wszystkim w Cieszynie, 
któremu przypadała specjalnie ważna rola w krzewieniu pietyzmu w krajach habsbur
skich. Śląsk i Łużyce były bowiem terenem szczególnie natężonej propagandy piety- 
stycznej, nie pozbawionej zresztą i wyraźnego posmaku politycznego: przygotowania 
tych ziem pod przyszły zabór pruski. Przecież jakkolwiek za pietyzmem hallskim wy
raźnie stały Prusy, które starały się wykorzystać niezadowolenie protestantów z nie- 
tolerancyjnej polityki państw katolickich, zwłaszcza Austrii, nie może to osłabiać 
ogólnego znaczenia tego kierunku dla odrodzenia się poczucia odrębności narodowej 
wśród ludów monarchii habsburskiej. Poważną rolę odgrywały także akcenty społeczne 
pietyzmu, wyrażające się m. in. w zainteresowaniu losem ludzi pracy, rzemieślników 
i chłopów. Stąd też podtytuł pracy: „Przyczynki do dziejów formowania się narodów 
burżuazyjnych zachodnio- i południowosłowiańskich“. Inna rzecz, że niektóre wnioski 
Autora pod tym względem są zbyt daleko idące.

Troska o język i literaturę są bardzo ważnym elementem przy ukształtowywaniu 
się narodów, jednak przypisywanie właśnie Halle i jego pietystom roli „budzicielskiej“ 
pod tym względem jest słuszne tylko w ograniczonym stopniu. Halle nie było ani 
pierwszym, ani tym bardziej jedynym ośrodkiem w Niemczech, który podjął tę spra
wę. Niestety, tego porównania Halle z innymi ośrodkami w gruncie rzeczy brakuje, 
podobnie jak zresztą brakuje jakiegoś porównania z rolą innych centrów pietystycz*- 
nych, które przecież również wysyłały swych emisariuszy i prowadziły propagandę 
na tychże samych terenach. Wydaje się, że nie bez znaczenia dla ogólnej koncepcji 
jest zdecydowanie ujemna ocena baroku ze strony Autora (w drugiej pracy, s. 66); 
który wszakże zastrzega się, że należałoby poddać głębszej analizie ideologię społeczną 
tego pj-ądu. Tymczasem wiadomo, że także jezuici z bardzo utylitarnych względów 
interesowali się twórczością w językach rodzimych, organizując np. w Pradze semi
narium łużyckie. Bez względu na charakter i cele tego rodzaju imprez nie mogły oné 
pozostawać bez wpływu na kształtowanie się poczucia odrębności narodowościowej. 
Ruch pietystów hallskich stanowił więc tylko jeden z odcinków tego wielkiego procesu, 
w którym zresztą decydującą rolę odgrywały same tworzące się narody.

Bardzo interesująco przedstawia Autor metody i środki propagowania pietyzmu. 
Walka o obsadzanie stanowisk duchownych, trudności z masowym zresztą rozprowa
dzaniem książek, intrygi polityczne omówione są z całym bogactwem szczegółów odda
jących koloryt i obyczaje epoki. Warto wspomnieć, że z pietystami, a także z rządem 
pruskim, powiązany był znany drukarz brzeski Trautmann, który zarówno pośredni
czył w rozprowadzaniu książek z Halle, jak i sam drukował na potrzeby Czechów 
i Polaków (nie bez przeszkód ze strony władz habsburskich).

W drugiej monografii omawia Winter dzieje 9 wielkich fal emigracyjnych, które 
w latach 1621—1780 kierowały się z Czech do Niemiec. Początkowo były to migrację 
szlacheckie czy szlachecko-mieszczańskie, od połowy XVII w. mieszczańsko-chłópskię 
czy z czasem, szczególnie od powstania 1680 r., wręcz chłopskie. Kierowały się one



początkowo głównie na teren Łużyc i Saksonii, w XVIII w. do Prus, a zwłaszcza na 
Śląsk od 1747 r. Osobną uwagę poświęca Winter również dziejom emigracji słowackich 
do Niemiec. W przeciwieństwie do większości dotychczasowych opracowań tego pro
blemu Winter podkreśla, że obok momentów religijnych i politycznych bardzo istotną 
rolę odgrywały w tych ruchach ludności także momenty społeczne, dążenie do unie
zależnienia się od coraz silniejszego ucisku feudalnego.

Wszystkie te czynniki splatały się bardzo blisko. Stały opór w formie migracji 
stał się w końcu jedną z przyczyn zniesienia poddaństwa osobistego i ogłoszenia tole
rancji religijnej przez władze austriackie. W walce z ciężarami feudalnymi emigranci 
rtie wahali się zresztą współdziałać w organizowaniu ruchów chłopskich na terenie 
Czech, np. w 1732 r. Położenie emigrantów w Saksonii czy w Prusiech nie było łatwe. 
Ciężyły im nie tylko trudne warunki materialne, ale także stały nacisk asymilacyjny. 
Mimo to i ich oddziaływanie na Niemcy nie było bez znaczenia, co podkreśla Autor. 
Współdziałali oni w odbudowie gospodarki Saksonii po wojnie trzydziestoletniej, z nich 
rekrutowali się pierwsi przedstawiciele tworzącego się proletariatu Berlina (wokół 
którego powstał szereg osad czeskich). Poważna była także ich rola kulturalna, by 
wspomnieć przynajmniej Komeńskiego. Wzorem wolnych osad stały się także założone 
przez chłopów czeskich wsie na Śląsku.

Cennym uzupełnieniem obu monografii są dołączone do nich załączniki źródłowe, 
które w pierwszej zajmują Ys, w drugiej niemal połowę książki. Znajduje się w nich 
wiele materiału, m. in. do dziejów Śląska i Polski, wykraczającego niekiedy poza 
zagadnienia poruszane w obu pracach.

Jakkolwiek Autor nie rości sobie pretensji do definitywnego wyczerpania oma
wianych zagadnień i uważa swe prace za pierwsze próby podsumowań, nie ulega 
wątpliwości, że dokonał on poważnego kroku naprzód w badaniach nad dziejami 
Oświecenia, rzucając na jego genezę nowe i niezwykle ważkie światło. Jeśli też można 
wysunąć w stosunku do recenzowanych monografii pewne zastrzeżenia, nie zmniej
szają one ich wysokiej wartości. Szkoda więc, że Autor nie wykorzystał archiwaliów 
czeskich oraz śląskich, które pozwolibyły na poszerzenie i uściślenie jego ustaleń, 
zwłaszcza tyczących dziejów emigracji. Żałować także trzeba, że literatura wykorzy- . 
stywana jest w sposób bardzo wąski. Pominięte są np. wcale liczne prace o pietyzmie 
na Śląsku, rozrzucone w „Zeitschrift für Geschichte Schlesiens“ czy zwłaszcza w „Cor- 
respondenzblatt der evangelischen” Kirche“. Wykorzystanie prac polskich jest dość 
przypadkowe. Wydaje się, że Autor nie zna pracy Feldmana o położeniu protestan
tów polskich w XVIII w. ani ostatnich prac Tyńca o szkolnictwie toruńskim. Dwu
krotnie natomiast pada nazwisko Bardacha jako historyka, który jeszcze w 1950 r. 
musiał udowadniać, że protestantyzmu w Polsce nie można utożsamiać z niemiecko- 
ścią... Te braki zapewne powodują, że zarówno charakterystyka polityki państwa 
polskiego, jak i protestantyzmu w Rzeczypospolitej (pominięty arianizm) budzi żywe 
wątpliwości (s. 59).

O ile Autor wnikliwie charakteryzuje stosunki w państwie habsburskim, o tyle 
zastrzeżenia budzą jego sądy o sytuacji państwa polsko-saskiego. Czy w Polsce i na 
Łużycach pietyzm hallski nie miał przypadkiem do spełnienia podobnej roli wobec 
Wettynów, jak w Czechach czy na Śląsku wobec Habsburgów? Nie wydaje się też, żeby 
właśnie Halle było tym ośrodkiem, z którego na Polskę promieniowałoby specjalnie 
silnie wczesne Oświecenie. Pod tym względem na pewno rola Lipska, gdzie lektorat 
polski powstał wcześniej, gdzie skupiali się studenci z Rzeczypospolitej i rozwijało 
się nawet polskie życie literackie, była znacznie poważniejsza. W pracy o emigrantach 
czeskich niesłuszne wydaje się pominięcie ich związków z Holandią i Anglią.

Pojawiają się także drobne omyłki. Liczba 1200 kościołów zabranych protestantom



nä' Śląsku jest przesadzona. Dwukrotnie błędnie podana jest data zajęcia Szczecina 
przéz Prusy ila r. 1714 (s. 12)'. Kaszubi nie zamieszkiwali Prus Książęcych (s. 64). 
Zbliżenie mowy litewskiej z polską zapewne nie nastąpiło wskutek współżycia obu 
tych narodowości właśnie na terenie Prus Książęcych (s. 58). Szwankuje korekta 
polskich tekstów. Porównując cytaty ze strony 70 z fotokopią, można dostrzec takie 
błlędy, jak „kziag“ zamiast „ksiąg“, „czesz“ zamiast „cześć“, „Biblicy“ zamiast „Bi- 
bliey“. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo dlaczego Autor opuścił w wykazie miejsc, 
w których można było zamawiać Biblię, polską księgarnię „we Wrocławiu u p. Huber
ta, bibliopoli wrocławskiego“, podając dla Śląska tylko pastora Breskota z Wołczyna. 
Podobne omyłki zdarzają się i w drugiej pracy. Czeskie kolegium handlowe miało być 
założone raz w 1724, drugi w 1725 r. (s. 85, 99). Sprawa katastru wypłynęła jeszcze 
w latach dwudziestych XVIII w. wbrew temu, co sugeruje Autor (s. 169).

Wszelkie te zastrzeżenia nie mogą zresztą wpłynąć na ogólną ocenę dzieł Wintera. 
Stanowią one jedno z najpoważniejszych osiągnięć nauki historycznej w NRD. Nie 
jest przypadkiem, że kiedy w Niemczech Zachodnich tyle się pisze o wielkiej misji 
Niemiec na Wschodzie, Winter potrafił dać przekonywający obraz współpracy Słowian 
z Niemcami, przedstawić wzajemne p'owiązania i zależność rozwojową. Bowiem, mó
wiąc jego słowami, „właśnie spojrzenie z Halle na wszystkie ludy słowiańskie pozwala 
dostrzec specjalnie wyraźnie jedność całej Europy“.

Józef Gierowski

E. L. G. Abt ,  MEMORIAŁ W SPRAWIE KOPALNICTWA RUD OŁOWIU 
I SREBRA NA GÓRNYM ŚLĄSKU, Katowice, „Śląsk“, 1957, s. 2901.

; Ruchliwe Wydawnictwo „Śląsk“ w Katowicach opublikowało w ostatnim czasie 
szereg interesujących rozpraw i dzieł naukowych dotyczących przeszłości Śląska. 
Jednym z ostatnich jego wydawnictw jest zacytowana wyżej książka, tj. Memoriał 
pruskiego radcy górnictwa z końca XVIII w. o kopalnictwie, zwłaszcza ołowiu i srebra, 
w Zagłębiu Bytomsko-Tarnogórskim. Niestety, ogłoszony on został wyłącznie w tłuma
czeniu polskim, dokonanym przez S. Majewskiego, ze wstępem pióra znanego literata 
katowickiego, Gustawa Morcinka.

Niestety, ogłoszony tekst zawiera wiele braków edytorskich, a co więcej, szereg 
nieścisłości, wręcz błędów i mylnych informacji. Na część ich zwrócił już uwagę 
W. Szewczyk w „Przemianach“, 1957. A więc mimo zapewnienia Autora wstępu, iż 
traktat ten „odkrył“ dopiero w r. 1954 inż. S. Majewski, Memoriał Abta znany był 
doskonale przedwojennej polskiej literaturze naukowej; korzystał też z niego, nieraz 
niewolniczo, Piernikarczyk w swej Historii górnictwa na Górnym Śląsku2; fakt ten 
jednak uszedł uwagi Wydawcy i Autora wstępu. Kilka dalszych sprostowań i zastrze
żeń. Dzieła Agricoli (m. in. Bergannus sive de re metallico,) są do dziś przez cały 
świat kulturalny uważane za klasyczne w dziedzinie mineralogii i górnictwa, a data 
śmierci jego (prawdziwe nazwisko: Jerzy Bauer) obchodzona jest w całym świecie 
na równi z rocznicami Mickiewicza czy Mozarta3. Spierałbym się też z Autorem wstę
pu, czy Memoriał Abta ma takie samo (równie doniosłe,! znaczenie dla historii gór-

1 Tytuł oryginału (w odpisie) brzmi: G e s c h ic h te  d e s  B l e y -  u n d  S i l b e r - B e r g b a u e s  
u m  T a r n o w i t z  u n d  B e u t h e n  i n  O b e r s c h le s i e n  v o m  1 5 2 8  b is  z u m  V e r f a l l  u n d  b is  z u r  
W i e d e r a u f n a h m e  i n  178Ą, a u s  h a n d s c h r i f t l i c h e n  N a c h r i c h t e n  z u s a m m e n g e t r a g e n  v o n  
E .  L .  G. A b t ,  k n g l .  P r .  H ü t t e n r a t h .

2 J .  P i e r n i k a r c z y k ,  Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku,
t. I—II, Katowice Í933/34.

3 Por. np. ostatnio artykuł L. S t e r n a ,  Wielki niemiecki przyrodnik i humanista 
Jerzy Agricola i jego czasy (Sobótka, 1956, z. 1).
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nictwa na Śląsku, co poemat W. Roździeńskiego z r. 1612. Nie jestem też taki pewny, 
czy Ordunek górny z r. 1528 był rzeczywiście pierwotnie zredagowany w języku pol
skim, jak chce Autor wstępu, czy raczej mamy tu do czynienia z bardzo wczesnym, 
tłumaczeniem oryginału niemieckiego dla użytku Polaków, górników i gwarków z Tar
nowskich Gór i okolicy.

Błędpych informacji udziela wstęp, jeśli chodzi o sam przekaz rękopiśmienny 
dzieła Abta. Możliwe, że kopia Memoriału, przechowywana do ostatniej wojny w Ar
chiwum Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, spłonęła względnie zaginęła 
bezpowrotnie. Niemniej istnieje do dziś odpis Memoriału sporządzony 15 XI 1816 r.4, 
w Tarnowskich Górach; sądząc z jego indp it i explicit w polskim tłumaczeniu, równie 
obszerny, co ogłoszony obecnie polski tekst z kopii S. Majewskiego. Tego rodzaju dezo-. 
rientacja czytelnika, zarówno wąskich specjalistów, jak szerszego ogółu czytających,, 
jest pożałowania godna.

Jest również niesłuszne, że Wydawnictwo, ogłaszając w bardzo skromnym nakła
dzie (639 egzemplarzy) rzecz dotychczas nie publikowaną, zadowoliło się samym tylko 
tłumaczeniem, nie podając równolegle tekstu niemieckiego, a przynajmniej w wątpliw- 
szych miejscach, choćby w przypiskach zdań i zwrotów oryginalnych, niemieckich5.. 
Nie wiem, jaki zasięg szerokich warstw czytających i rozmiłowanych w historii Śląska 
obejmie to, niedługo rzadkie, wydawnictwo; dla naukowców tekst opublikowany w ta
kiej formie jest prawie bezużyteczny.

Nie negując, że dane Abta zawierają wiele nie znanych wobec zaginięcia ksiąg 
górniczych i aktów miejskich z Górnego Śląska szczegółów i danych o górnośląskim 
górnictwie XVI—XVIII w., niemniej wymagają one na każdym kroku konfrontacji 
i uzupełnienia danymi z innych źródeł, a przede wszystkim z zebranego swego czasu 
przez K. Wutkego materiału dokumentowego do dziejów górnictwa śląskiego, a ogło
szonego w t. XX i XXI Codex diplom,aticus Silesiae6. Istnienie tego wydawnictwa nie 
zostało nawet wspomniane we wstępie. Warto też podkreślić, że Abt (autor zresztą 
kilku rozpraw z dziedziny górnictwa i fabrykacji prochu strzelniczego na Śląsku7)* 
mimo że wspomina o początkach górnictwa na Śląsku jeszcze w XII w., zajmuje się 
głównie jego rozwojem (i to jedynie w okolicach Tarnowskich Gór i Bytomia) po 
r. 1528, a ściślej rzecz biorąc — po r. 1531 i objęciu współrządów w księstwie opolsko- 
-raciborskim przez Jerzego Hohenzollerna. Stąd jego pruskie nastawienie, stąd zupełne 
milczenie o próbach odbudowy górnictwa górnośląskiego przez spółki kupieckie kra
kowskie, wrocławskie czy nawet czeskie z końca XV i początków XVI w., stąd zupełne 
milczenie o roli Fuggerów i Turzonów w kopalnictwie śląskim z początków XVI w.

I wreszcie jedna jeszcze uwaga. W wydawnictwie tego typu należało zwrócić 
uwagę, choćby w formie najogólniejszej, na dotychczasową literaturę przedmiotu, 
bodaj tylko ostatnią polską. Podniósłby też znacznie wartość książki najkrótszy choćby 
indeks przedmiotów i wyrażeń technicznych, bez' których przeglądu czytelnik z trud
nością nieraz się orientuje. Pełne opracowanie Memoriału Abta, zawierającego zresztą 
kopalnię wiadomości o górnictwie górnośląskim, zwłaszcza XVI w., jest dalej postu
latem przyszłości. '

K a r o l  M a l e c z y ń s k i

4 Kopia ta przechowana jest do dziś w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. Rhed. nr 2725, fol. 1—500.

5 Wydawca mógłby sobie tu wziąć za wzór podobne wydanie, mianowicie Katalog 
magii Rudolfa, wyd. E. K a r  w ot, Wrocław 1955.

r> K. W u t k e ,  Schlesiens Bergbau- und Hüttenwesen, t. I—II, Breslau 1900—1901.
7 Von der älteren Geschichte der Galman-Graberei in Schlesien (Schles. Prov. Bll., 

1790, XII); Nachricht von d. kngl. oberschles. Eisenwerken im fhnte Oppeln (ibid., 
1786, III; 1788, VII; 1806, XLIII); Beyträge z. Gesch. d. Pulvers, d. Geschützes u. (L 
Kugeln mit besond. Bezug auf Schlesien und Breslau, Liegnitz 1811.



DER KAMPF DER DEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE IN DER ZEIT DES 
SOZIALISTENGESETZES 1878—1890. DIE TÄTIGKEIT DER REICHS-COM
MISSION. ARCHIVALISCHE FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER DEUT
SCHEN ARBEITERBEWEGUNG. Bd. 3/1 i 3/II, herausgegeben von Leo Stern. 
Quellenmaterial bearbeitet von Herbert Buck, Berlin 1956, LXVIII, s. 1096.

Trzeci już tom wydawnictwa A r c h i v a l i s c h e  F o r s c h u n g e n  z u r  G e s c h ic h te  d e r  d e u t 
s c h e n  A r b e i t e r b e w e g u n g  zasługuje na baczną uwagę. Podkreślić należy sprężystość 
i wyniki działalności redaktorów, którzy w stosunkowo krótkim czasie wydali już 
5 woluminów, a szereg dalszych mają w przygotowaniu. Przy wszystkich uwagach 
krytycznych, jakie można wysuwać, jest to godny zanotowania sukces.

Nowy tom, w dwóch częściach, stanowi zamkniętą całość. Obejmuje on mianowi
cie materiały specjalnej komisji, B e s c h w e r d e k o m m i s s i o n ,  potem zwanej R e ic h s - C o m -  
m is s io n ,  utworzonej w celu rozpatrywania odwołań od postanowień policji konfiskują
cych artykuły i ulotki oraz rozwiązujących stowarzyszenia i związki.

Działalność Komisji w pierwszych latach istnienia, wyrażająca się w odrzucaniu 
niemal wszystkich skarg poszkodowanych, spowodowała, że w późniejszych latach 
zwracano się do niej dosyć rzadko. W rezultacie materiały jej obejmują zaledwie 
około 300 spraw rozpatrywanych na 50 posiedzeniach i wobec tego możliwe było in  
e x te n s o  czy w streszczeniu podanie wszystkich zachowanych decyzji. Jest to poważna 
zaleta wydawnictwa, gdyż wiadomo, jak często selekcja nasuwa poważne trudności 
i wywołuje krytyczne uwagi. Z drugiej strony to ograniczenie działalności zmniejsza 
jednak znaczenie materiałów dla dziejów ruchu robotniczego. W gruncie rzeczy stwier
dzić należy, że zagadnieniem, które znajduje najpełniejsze oświetlenie w wydanych 
dokumentach, jest raczej polityka władz, a zwłaszcza jedna ze stron tej polityki. 
Wprawdzie wydawcy podali mniej lub więcej obszerne wyjątki i streszczenia z kon
fiskowanych druków i wiadomości o stowarzyszeniach, ale z natury rzeczy są to źródła 
ograniczone. Do komisji dotarło zaledwie kilkanaście procent decyzji policyjnych. 
Wydaje się przy tym, że były to w pewnym sensie sprawy pośrednie, takie, które już 
policja uznawała za nielegalne, ale których autorzy czy organizatorzy uważali za moż
liwe jeszcze wniesienie odwołania. Tak więc mamy do czynienia jedynie z fragmentami, 
ważnymi i istotnymi, ale przecież tylko fragmentami tak obszernego zagadnienia, 
jak działalność socjaldemokracji w okresie obowiązywania ustawy z 1878 r.

Całość wydawnictwa poprzedzona jest, stałym zwyczajem wydawnictwa, osobnym 
artykułem K. A. Hellfaiera, D ie  S o z ia l d e m o k r a t i e  u n t e r  A u s n a h m e g e s e t z  1 8 7 8—1890.  
Tytuł ten nie w pełni odpowiada treści artykułu, który, co uważamy zresztą za pocią
gnięcie szczęśliwe, w znacznej części (w dwóch trzecich) poświęcony jest specjalnie 
działalności R e ic h s - C o m m is s io n .  Wydaje się to lepsze, niż gdyby Autor postawił sobie 
za zadanie przedstawienie naprawdę całokształtu działalności socjaldemokracji w ciągu 
lat 1878—1890. Gdyby jednak wziąć na serio tytuł, można by mieć do Autora wiele 
pretensji o pominięcie istotnych kwestii. Praca oparta jest na materiałach drukowa
nych, gdzieniegdzie na archiwaliach, i jest rzeczywiście odpowiednim wstępem do wy
dawnictwa. Można mieć wątpliwość, czy celowe było podawanie całych partii z bro
szury Musera (s. XLIX—LVI), co Autor uzasadnił jej rzadkością.

Właściwe wprowadzenie do materiałów źródłowych dał H. Buck, przedstawiając 
techniczną stronę działalności Komisji, jej wyniki oraz objaśnienia do tekstów.

Jako wyłączna podstawa do wydawnictwa posłużyły materiały Komisji. Sprawiało 
to niekiedy kłopoty, gdyż brakowało numerów konfiskowanych pism, a zwłaszcza bro
szur i książek, które po pewnym czasie oddawane były do biblioteki. Braków tych nie 
uzupełniono, gdyż wydawcy zwracali uwagę tylko na te fragmenty druków socjali
stycznych, które zaintei-esowały także władze, a co znalazło swój wyraz w podkreśl e -



niach. Taka procedura była konieczna z natury rzeczy, ale stanowi ona dodatkowy 
argument dla naszego stwierdzenia, że materiały oświetlają w pierwszym rzędzie po
litykę jednego z organów władzy.

Materiał dokumentarny podzielony został na kilka działów: orzeczenia w sprawie 
periodyków (z wewnętrznym układem chronologicznym), orzeczenia w sprawie druków 
nieperiodycznych (z podziałem na mowy i sprawozdania parlamentarne, postępowanie 
przeciw wydawnictwu Brackego w Brunszwiku, druki o tematyce historycznej, o te
matach społecznych, ekonomicznych i prawnych, o stowarzyszeniach robotniczych,
0 religii, szkole i światopoglądzie, utwory literackie, ulotki różne i przedwyborcze)
1 orzeczenia w sprawie stowarzyszeń. Wydaje się, że podział ten jest najwłaściwszy, 
tym bardziej że osobne zestawienia umożliwiają dotarcie do każdego tekstu na pod
stawie jego daty.

Każde orzeczenie poprzedzone jest skrótową wiadomością o jego -priorach, a więc: 
urząd, który wydał zakaz, data i podstawa prawna tego zakazu, opis bibliograficzny 
druku względnie nazwisko przewodniczącego związku, data rekursu, data i brzmienie 
decyzji Komisji.

Najwięcej wątpliwości mógłby budzić fakt częstego stosowania przez wydawcę 
streszczeń. Dotyczy to zarówno tekstu konfiskowanego, motywów konfiskaty i rekursu, 
jak i obrad Komisji. Było to jednak konieczne ze względu na rozmiary tekstów, 
a o ile można sądzić bez znajomości oryginalnych materiałów, zostało przeprowadzone 
w sposób oddający naprawdę istotę tekstów. Uwagi od samego wydawcy są zupełnie 
wyjątkowe, np. na s. 98 zwrócenie uwagi na tekst jako specjalnie charakterystyczny. 
Niekiedy teksty dają „ubocznie“ wartościowy materiał, np. przez zamieszczenie raportu 
o zjeździe w Wyden (s. 394 i n.). Najważniejsze może jest oddanie nastrojów, jakie 
panowały w grupach rządzących. Uderzający przy tym jest fakt niemal histerycznego 
doszukiwania się wszędzie niebezpieczeństwa przewrotu, co widoczne było zwłaszcza 
w pierwszych latach działalności Komisji. Niemal każda wzmianka o podziale spo
łeczeństwa na biednych i bogatych uważana była za podburzanie; w notatkach o prze
szłości czy o stosunkach w innych krajach doszukiwano się analogii do Niemiec.

Wydawnictwo zamyka poza uzupełnieniami szereg wykazów: wykaz konfiskat, 
wykaz urzędów policyjnych, których sprawy doszły do Komisji, wykaz pism, druków 
nieperiodycznych i związków, wreszcie indeks osobowy. Można by mieć pretensję, że 
nie podano indeksu miejscowości albo nie objaśniono niektórych miejscowości odsy
łaczami w tekście, gdyż nie wiadomo, czy nawet w Niemczech każdy czytelnik wie, 
gdzie znajduje się Schkeuditz czy Lörrach. Zwróciliśmy także uwagę na indeks osób, 
który w poprzednim tomie nasuwał pewne wątpliwości, a posiada tym większe zna
czenie, że zawiera objaśnienia osobowe. Tym razem przedstawia się on znacznie lepiej, 
a jedynie z rzadka można trafić na jawne pomyłki, jak pomieszanie dat życia poety szkoc
kiego Roberta Burnsa (1759—1796) z datami polityka Johna Burnsa (1858—1943). 
Nie rozszyfrowano w ogóle nazwisk Macdonald i Piloty, nie podano właściwej roli 
Kulemanna i G. Ledeboura. W dalszym ciągu wydawcy nie indeksują wstępu ani nie 
podają w indeksie osób, które w tekście wymieniane są nie nazwiskiem, lecz funkcją.

Na zakończenie dodajmy, że w wydawnictwie znajdiiją się także materiały ze 
Śląska, jak konfiskata „Schlesisches Wochenblatt“, „Breslauer Tageblatt“ (s. 56—62), 
„Freie Deutsche Warte“ (s. 121—125) oraz konfiskaty paru broszur i ulotek (s. 492— 
496, 521—524, 534—536, 541—542). Trzeba jednak przyznać, że poważniejsze zna
czenie dla historii ruchu robotniczego na samym Śląsku ma tylko sprawa drukarni 
„Silesia“ (s. 842—861). Tu i ówdzie można znaleźć zresztą także drobniejsze wiado
mości, np. o znalezieniu druku socjalistycznego podczas rewizji w Niemodlinie.

Adam Galos



H. S e r a p h i m ,  INDUSTRIEKOMBINAT OBERSCHLESIEN DAS RUHRGE- 
BIET DES OSTENS. DAS GROSSOBERSCHLESISCHE INDUSTRIEGEBIET 
UNTER SOWIETISCHER FÜHRUNG..., Köln—Braunsfeld 1953, s. 101 -H 25 map 
i wykresów (Osteuropa und der Deutsche Osten, Reihe III, Westfälische Wilhelms- 
-Universität zu Münster).

Od kilkudziesięciu lat profesor P. H. Seraphim zajmuje się zagadnieniami histo
rycznymi i ekonomicznymi. Uchodzi za eksperta do spraw „niemieckiego wschodu“, 
zwłaszcza spraw ekonomięznych Śląska. Przed wojną dłuższy czas współpracował 
z ośrodkami rewizjonizmu (m. in. z Ostinstitutem we Wrocławiu). Działalność swoją 
prowadził również w okresie hitlerowskim. Od końca wojny jest związany z ruchem 
rewizjonistycznym w Zachodnich Niemczech. Wyrazem jego stanowiska politycznego 
jest również omawiana praca.

Książka Seraphima jest pracą wybitnie propagandową. Przenika ją wrogie na
stawienie do Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej. Autor wychodzi 
z założenia, że po r. 1945 kraje położone na wschód od Łaby zostały w mniejszym lub 
większym stopniu podporządkowane Związkowi Radzieckiemu i tym samym oderwane 
od „tradycyjnych“ związków z Zachodem. Więcej, zdaniem jego potencjał gospodarczy 
„bloku wschodniego“, kierowany centralnie, zagraża faktycznie Zachodowi. Seraphim 
widzi typowość gospodarki radzieckiej w tworzeniu olbrzymich kombinatów przemy
słowych zarówno w obrębie Związku Radzieckiego (między republikami), jak i między 
państwami demokracji ludowej. Przykładem, który ma ilustrować tę koncepcję, jest 
„międzynarodowy kombinat“, tzw. obszar Wielkiego Górnego Śląska (Grossobersckle- 
sischer Raum), obejmujący Górny Śląsk wraz z częścią Zagłębia Dąbrowskiego, Kra
kowskiego i Zagłębia Morawsko-Ostrawskiego.

Autor w swojej pracy zajmuje się współczesnym stanem przemysłu na Śląsku 
(do r. 1952). Praca zawiera również ogólny rys historyczny rozwoju przemysłu na 
omawianym terytorium od połowy XVIII w. do zakończenia II wojny światowej. W re
cenzji zamierzamy zwrócić uwagę jedynie na stronę historyczną zagadnienia, na spo
sób ujęcia pewnych problemów i na dobór materiałów. Nie jest naszym zadaniem 
przeprowadzenie analizy krytycznej ekonomicznych koncepcji Autora dotyczących 
okresu powojennego.

Dla Seraphima proces rozwoju przemysłu górnośląskiego przebiega w sposób prosty 
i mało skomplikowany. W historii nowożytnego przemysłu uwypukla silnie rolę państwa 
pruskiego i przedstawicieli niemieckiego kapitału. Zarówno Fryderyk II, jak i pewne 
jednostki — wybitni Niemcy (głównie junkrzy) — urastają do roli czynnika pierwszo
planowego i decydującego w tym rozwoju. Jest to więc bezpośrednie nawiązanie do 
„legendy fryderycjańskiej“. Jak wykazują nowsze prace (a zwłaszcza badania W. Dłu- 
goborskiego), w pierwszej połowie XVIII w., przed zajęciem Śląska przez Prusy, 
przemysł górniczo-hutniczy przeżywał okres „znacznego ożywienia“1. Okazuje się także, 
że w XVIII w. zakłady państwowe (prócz kopalń) nie odgrywały decydującej roli na 
tym terenie. Przewagę miały tu zakłady prywatne. Również i z postępem w produkcji 
nie było tak prosto, jak życzy sobie Seraphim. Np. na postęp w hutnictwie wpływały 
nie tyle przedsiębiorstwa państwowe, ile prywatne.

Z książki można wnosić, że okres zapoczątkowany przez Fryderyka II, a zakoń
czony w r. 1945, był pasmem ciągłego rozwoju przemysłu śląskiego, przerwanego je
dynie w latach 1922—1939, kiedy większa część okręgu górnośląskiego znalazła się 
w rękach Polski. Na poparcie swego rozumowania Autor przytacza tylko te fakty, 
które mają świadczyć o rozwoju i sukcesach przęmysłu śląskiego. Znikają natomiast

1 W. D ł u g o b o r s k i ,  Początki kształtowania się klasy robotniczej na Górny;n 
Śląsku (Kwartalnik Historyczny, R. LXI, 1954, nr 1, s. 152).



v. pola widzenia trudności, na jakie napotykał przemysł śląski w okresie swej przy
należności do Rzeszy. Nie uwzględnia się z jednej strony położenia geograficznego 
i związanego z tym problemu . transportu oraz walki konkurencyjnej z silniejszym 
przemysłem zachodnioniemieckim, z drugiej zaś egoistycznej polityki gospodarczej 
kapitalistów górnośląskich.

Jednym z wielu przykładów świadczących o metodzie dowodzenia może być przed
stawienie problemu komunikacji. Autor jest zdania, iż na przestrzeni całego okresu 
nieprzerwanie udoskonalano drogi transportu lądowego i wodnego. Na s. 24 czytamy: 
„In gleicher Weise [tj. jak kolejnictwa — przyp. nasz] wirkte der planmässige Ausbau 
der Oder zu einer leistungsfähigen Binnenwasserstrasse und die Herstellung einer 
Kanal Verbindung ins oberschlesische Kohlengebiet (Bau des Klodnitzkanals durch 
Graf Reden 1788—1805)“. Dla Seraphima oddany do użytku na początku XIX w.. 
Kanał Kłodnicki ma być dowodem „planowego“ rozwoju komunikacji wodnej. Takiemu 
dowodzeniu zadają kłam fakty. Już w drugiej połowie XIX w. wyłoniła się potrzeba 
przebudowy kanału, aby dostosować go do nowych warunków. Przez dziesiątki lat 
sprawa ta była aktualna, lecz nie doczekała się realizacji na skutek braku funduszów, 
których nie udzieliło państwo. Do wojny światowej na tym odcinku nie dokonano 
niczego. Dosyć opornie przebiegały także prace przy regulacji Odry i przy budowie 
portów przeładunkowych na tej jedynej spławnej rzece Śląska. Nic więc dziwnego, 
że do 1914 r. udział transportu wodnego był dla przemysłu górnośląskiego znikomy2 3.

Wbrew twierdzeniom Autora, który przyjmuje, że rozwój kolejnictwa odpowiadał 
potrzebom przemysłu śląskiego, należy stwierdzić, iż gęstość sieci kolejowej na Śląsku 
była o wiele niższa niż w innych ośrodkach przemysłowych Rzeszy2. Również do zja
wisk chronicznych należał stały niedobór taboru kolejowego na Śląsku, co wpływało 
ujemnie na rozwój produkcji. O zaniedbaniu tego okręgu pod względem komunikacyj
nym mogą świadczyć memoriały przemysłowców, kierowane do władz państwowych 
od drugiej połowy XIX w.

Analogiczne stanowisko reprezentuje Autor przy omawianiu okresu 1922—1939, 
kiedy porównuje sytuację gospodarczą w obu częściach śląska. Argumenty, którymi 
posługuje się przy uzasadnianiu swojego stanowiska, budzą zastrzeżenia ze względu 
na jednostronny charakter. Ogólny ton argumentacji Seraphima jest taki, iż przemysł 
Śląska należącego do Niemiec rozwijał się normalnie, natomiast w woj. śląskim nie 
było warunków dla takiego rozwoju. Według Autora chłonny rynek wrewnętrzny Nie
miec przyczyniał się do wzrostu tej produkcji. Przemysł woj. śląskiego w tym ujęciu 
nie miał rzekomo takiego rynku wewnętrznego i dlatego muęiał się nastawiać na 
eksport, zwłaszcza do Niemiec. Przynależność Śląska do Polski determinowała niejako 
trudne położenie tego okręgu przemysłowego. Odnośnie do hutnictwa znajdujemy takie 
stwierdzenie (s. 41): „Polen hatte mit dem Erwerb Ostoberschlesiens in der Hütten
industrie ein Potential erhalten, für dessen Nutzung der polnische Inlandmarkt zu 
klein war“.

Niepodobna w recenzji ustosunkować się szerzej do wyżej przedstawionego stano
wiska, gdyż problemy tego okresu są niezmiernie skomplikowane. Zwracamy jedynie 
uwagę na to, iż wbrew twierdzeniom Autora rynek wewnętrzny ^polski był stałym

2 W 1884 r. stosunek transportu kolejowego do wodnego dla węgla górnośląskiego 
wynosił 59 : 1, w 1897 jeszcze 14 : 1. Por. R e n a u l d ,  D e r  B e r g b a u  u n d  d ie  H ü t t e n i n 
d u s t r i e  v o n  O b e r s c h le s i e n  1 8 8  U— 1 8 9 7 s. 158.

3 Na 1000 km kw. gęstość linii kolejowej wynosiła na Śląsku w 1909 r. 111,8 km, 
w Westfalii 157,9 km, w Nadrenii 157,8 km. Por. P o p i o ł e k ,  R o z w ó j  k a p i t a l i s t y c z 
n e g o  p r z e m y s ł u  n a  Ś l ą s k u  (1 8 5 0 —191Ą.) (Konferencja Śląska, t. I, s. 220).



i najpewniejszym miejscem zbytu dla przemysłu śląskiego4. Duży zaś eksport ze Śląska 
był uwarunkowany poparciem państwa i doraźną korzyścią miejscowych kapitalistów, 
a nie był przejawem jakiejś dyskryminacji tego okręgu przemysłowego. Seraphim nie 
stara się wcale przeprowadzić głębszej analizy związków zachodzących, między pozo
stałymi częściami Polski a Śląskiem oraz nie wyjaśnia kwestii zmian zachodzących 
wewnątrz tego przemysłu. Konsekwencją takiego rozumowania jest wniosek, że rejon 
ten nie był z Polską związany ekonomicznie.

Omawiana praca oparta jest przede wszystkim na literaturze i źródłach niemiec
kich. 'Dobór materiału jest jednostronny i tęndencyjny. Prawie zupełnie nie wykorzy
stano prac specjalistów polskich. Poważna część cytowanych opracowań nosi charakter 
rewizjonistyczny i propagandowy, odnosi się to zwłaszcza do publikacji ogłoszonych 
w okresie hitlerowskim (typowym tego przykładem jest praca B. G r ü s s n e r a ,  Die 
Entwicklung der oberschlesischen Eisenindustrie seil der Machtübernahme durch den 
Nationalsozialismus, Breslau 1939). Większość opracowań nosi charakter popularno
naukowy, a nawet publicystyczny. Np. kilkakrotnie powołuje się na artykuły typowo 
publicystyczne R. Kurpiuna czy G. Folwacznego. Seraphim w sposób bezkrytyczny 
podchodzi do dostępnych materiałów niemieckich, nie starając się skonfrontować 
faktów i danych liczbowych z polską literaturą (odnosi się to zwłaszcza do okresu 
międzywojennego, kiedy ze strony polskiej publikowano wiele prac na temat produkcji 
w przemyśle śląskim). Jedynym źródłem polskim, na które częściej powołuje się 
Autor, jest Maty rocznik statystyczny z 1939 r., przy czym w dowolny sposób zmienia 
dane tego źródła. Tak np. na s. 19, przypis 7, podaje rzekomo za M RSt. liczbę mie
szkańców w woj. śląskim z uwzględnieniem podziału ludności według języka także 
w sąsiednich powiatach. Stwierdza, że w woj. śląskim mieszkało 1  272 000 osób z ję
zykiem polskim, 107 700 z językiem niemieckim, 121 000 z czeskim oraz 8500 z języ
kiem żydowskim. Tymczasem M RSt. z 1939 (s. 22, tab. 17) podaje liczbę mieszkańców 
z językiem polskim w wysokości 1 195 600 osób, z językiem niemieckim 90 600 osób, 
z żydowskim i hebrajskim — 6500 oraz 300 osób z czeskim. Innych liczb, przytoczo
nych na s. 19, nie można sprawdzić, gdyż nie są wyszczególnione w M RSt. Te same 
nieścisłości popełnił Autor w innych miejscach swojej pracy (np. na s. 27 i 28). 
W podobnie beztroski sposób powołuje się na literaturę niemiecką. Tak np. przypis 15 
na s. 28 ma się odnosić do rozwoju przemysłu koksowniczego na Śląsku. Tymczasem 
w cytowanej pracy zbiorowej pt. Schlesien. Kultur und Arbeit einer deutschen Grenz
mark na s. 114 i n. (podanych przez Autora) jest zawarty artykuł B u b n o f f a ,  Die 
schlesischen Steinkohlenlager und ihre wirtschaftliche Bedeutung. W tym artykule 
nic nie wspomina się o koksowniach.

Jeszcze więcej zastrzeżeń natury merytorycznej wzbudza część ekonomiczna pracy, 
gdzie podstawą źródłową jest niemal wyłącznie prasa bez dostatecznie rozbudowanego 
aparatu krytycznego.

Franciszek Biały 
Jerzy Pabisz

4 Por. J. P o p k i e w i c z, F. R y s z k a ,  Górnośląski przemysł ciężki w łatach 
1922—1929. Dynamika rozwoju produkcji i niektóre przejawy je j wpływu na gospo
darkę narodową (Kwart. Hist., R. LXIII, 1956, nr 4—5, s. 427— 129).


