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Z. ^ w i e c h o w s k i ,  ARCHITEKTURA NA SLĄSKU DO POŁOWY XIII W., 
Warszawa 1955.

Książka Z. Świechowskiego Architektura na Śląsku do połow y XIII w. jest nader 
pracowicie przygotowanym, wytwornie wydanym, sporym tomem formatu A4, obejmu
jącym 388 stron, w czym tekstu stron 93, nadliczbowych 14, rycin 589 oraz mapą 
z aneksem. Jak  większości wydawnictw „Budownictwa i Architektury" nie poską
piono dziełu doskonałego papieru, gustownej oprawy i efektownej obwoluty. Książka 
stanowi bardzo poważny przyczynek do wiedzy o Śląsku, umożliwiający nie znającemu 
architektury tej dzielnicy Polski poznanie w ogólnych zarysach znacznej części 
spuścizny budownictwa ery romańskiej.

Dzieło, można by nazwać — sine ira et studio — podręczną encyklopedią, do
godną dla pragnącego szybko dowiedzieć się czegoś o śląskich budowlach wczesnego 
średniowiecza. Żałować należy, że materiał w niej zawarty jest bardzo niekompletny. 
Obejmuje ona tylko 66 pozycyj, w czym parę dzieł rzeźby. Autor obiecuje wprawdzie 
(s. 93) opracowanie dodatkowe kościoła Sw. Wojciecha we Wrocławiu, a także koś
ciołów w Czarnowąsach, Głuchołazach i Stolcu, ale przemilcza istnienie ponad dwu
dziestu kościołów małych, jednonawowych, z większych zaś kościoła w Oławie, 
Dzierżoniowie i Sw. Wincentego we Wrocławiu. Budownictwo świeckie, jak np. 
wcześniejsze fragmenty zamku książęcego w Legnicy, również pominięto.

Niezależnie od braków „ilościowych" zaznaczyć trzeba sporo, niestety, omyłek, 
niedopatrzeń i sprzeczności zarówno w materiale ikonograficznym i opisowym, jak 
i wysnuwanych ze spostrzeżeń wnioskach. Poważniejsze zamieszczamy w porządku, 
w jakim szła redakcja książki:

B i a ł y  K o ś c i ó ł .  Opis kościoła zbyt pobieżny, nie całkiem zgodny z rzeczy
wistością. Wsporniki pochodzą nie z arkady zachowanej kruchty, lecz z empory (nad 
kruchtą w wieży), z której dochował się fragment rzeźby przedstawiającej walki 
zwierząt. Uszły uwagi Autora fragmenty tympanonu i ciosowej archiwolty, odnale
zione w swoim czasie przez T. Kozaczewskiego. Rzut poziomy kościoła (il. 3) w części 
wschodniej interpretuje Autor błędnie; nie uwidoczniono tu odsłoniętych części 
prezbiterium, zamieszczonych na rysunkach otrzymanych z Katedry Historii Archi
tektury Politechniki Wrocławskiej 1. Autor kwestionuje dokument z r. 1264 (s. 37, 
przyp. 1), co nie przeszkadza mu w datowaniu budowy w oparciu o ten przekaz.

D o m a s z k o w i c e .  Niejasna jest forma apsydy, wedle Autora pierwotnie okrą
głej, która dopiero pod koniec XVII w. „przez obmurowanie została sprowadzona 
do formy wielobocznej". (s. 40). Jeśli tak istotnie było, to brak śladów tych zmian 
na rysunku Í7 dezorientuje czytelnika.

1 Por. „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej'*, Wrocław 1957, nr 16 
(Architektura, II), s. 38.



G o ś c i s z ó w .  Autor akcentuje powstanie budowli „po r. 1233" (s. 41), a zatem 
po przeniesieniu osiedla na prawo niemieckie, podczas gdy dobrze zachowany kościół 
posiada sporo detalu i prosi się o dokładniejsze datowanie.

H e n r y k ó w .  Rzut poziomy kościoła powtórzył Autor za Lutschern2. Rzut ten 
jest niedokładny i wadliwy. Analiza murów wykazuje3, że korpus uległ częściowemu 
zniszczeniu i został w kamieniu Odbudowany. Filary korpusu powstały w jednym 
czasie, o czym świadczy forma baz. Słusznie natomiast interpretuje Autor wschodnią

Ryc. 1. Nowy Kościół, ściana północna, prezbiterium kościoła (wg Kunst 
und Denkm alpflege in Schlesien, 1939).

część kościoła; szkoda, że amputując przyporę północno-wschodniego narożnika, 
pozbawia swą własną tezę ważnego argumentu. Autor przyjmuje, że część wschodnia 
i transept „powstały około 1241— 1260 r." (s. 42). „Korpus nawowy natomiast, po
wstały w drugim etapie budowlanym, wykazuje wyłącznie formy gotyckie" (s. 43). 
Autor pozostaje więc w niezgodzie z  rysunkiem, na którym do części wczesnej do
łącza dwa przęsła korpusu.

Datowanie Autora nie różni się od propagowanego przez tych autorów nie
mieckich, którzy twierdzą, że udokumentowany obiekt pierwotny, sprzed r. 1241, 
został doszczętnie zniszczony przez Tatarów. Jest to twierdzenie nader chwiejne,- 
jeszcze do niego powrócimy.

I ł a w a .  Należało zaznaczyć, że rysunek portalu jest rekonstrukcją, a nie obra
zem stanu obecnego, uwidocznionego zresztą na fotogramie.

J ę d r z y c h o w i c e .  Rzut poziomy sklepienia nawy niezgodny jest z przekro
jem. Z niewiadomych przyczyn nie wrysowano sklepień w rzucie prezbiterium i apsy- * *

2 H. L u t s c h ,  Verzeichnis děr Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, I—V, 
Breslau 1888.

* Analizy dokonali autorzy niniejszej recenzji w r. 1955; na je j podstawie T. Ko
zaczewski opracował dokładny pian kościoła.



dy, tak szczegółowo podanych w przekroju podłużnym. Pod rzutami pozmieniano 
napisy: plan u dołu jest „rzutem poziomym I".

K a ł k ó w. Rzut poziomy niepotrzebnie obrócono, co przy jego specyficznym 
zarysie daje pole do omyłek. Datowanie budowli na czas „ok. 1240—1260“ (s. 46) 
wydaje się całkiem dowolne. Podobny kościół w Bolkowie, lecz o znacznie później
szym detalu, datuje się na czas około 1260 r.

L u b i e c h o w a .  Autor uznaje za część pierwotną jedynie nawę, prezbiterium 
zaś nazywa wczesnogotyckim. Tymczasem badanie murów nad sklepieniem wykazuje 
ich ścisłą równoczesność. Autor nie może pogodzić pełnołukowych okienek nawy od 
południa z gotycyzującymi kolumienkami prezbiterium. W okresie przejściowym mie
szanie form romańskich z gotyckimi spotykamy bardzo często 4 5. Natomiast czas po
wstania budowli, „nie późniejszy niż druga ćwierć XIII w.‘‘ (s. 49), należałoby prze
sunąć na połowę XIII w.

N o w y  K o ś c i ó ł .  Kościół został tu zrekonstruowany wedle osławionych recept 
niektórych uczonych niemieckich. W rzeczywistości prezbiterium nie było zakończone 
prostokątnie, lecz połową ośmioboku. Zachowane ślady okien w ścianie północnej 
prezbiterium, a także służki i konsole wykluczają możliwość sklepień sześciodziel- 
nych. Wspornik (ryc. 1) podtrzymywał łęk jarzmowy, żebro kwadratowego sklepienia 
krzyżowego prezbiterium i żebro wielobocznego sklepienia apsydy3. Bezkrytyczne 
przyjęcie sklepień sześciodzielnych odbiło się ujemnie na próbie odatowania. Mimo 
cytowanej przez siebie wzmianki historycznej Autor ustala powstanie budowli na 
czas 1240— 1250 r. (s. 50), opierając się wyłącznie na ocenie konstrukcyjnej formy, 
i to domniemanej. Nie zrekonstruowano natomiast w rzucie poziomym sklepień nawy, 
udokumentowanych istniejącymi służkami i bazami. Rozkład przęseł dyktują istnie
jące w południowej ścianie okna. Należy żałować, że w planie nie zaznaczono zamu
rowanych okien romańskich, dobrze widocznych. Również uszły uwagi Autora liczne 
części żeber sklepiennych, użyte wtórnie w ścianie dobudówki.

N y s a .  (kościół Św. Jakuba). Autor zaznacza (s. 93), że praca J. Hetwera Zur 
Baugeschichte der St. Jacobuskirche in Neisse była dla niego niedostępna. Należy 
ubolewać nad tym, gdyż podany plan kościoła gotyckiego (il. 154) z dwoma śladami 
znalezisk romańskich nie daje czytelnikowi żadnego obrazu, choćby przybliżonegp, 
pierwotnego układu budowli. 1

P a k o s ł a w i c e .  Autor datuje powstanie kościoła „nieco po połowie XIII w.“ 
(s. 52), na s. 11 zaś podaje „około 1230 r.‘‘ Nie wiadomo, którą z tych dat czytelnik 
ma wybrać.

P a s t u c h ó w .  Brak wzmianki o dwu zachowanych portalach: w ścianie pół
nocnej i w ścianie zachodniej (pod wieżą).

P r o b o s t w o .  Zachowane przypory w przedłużeniach ściany wschodniej nawy 
potraktował Autor jako późniejsze. W rzeczywistości są one najściślej z nią równo
czesne. Podobnie odcięto jedyną zachowaną lizenę ściany północnej nawy. Nato
miast włączono do zarysu murów najstarszych niepotrzebnie dwa barokowe ołtarze, 
pomijając zachowane okno w północnej ścianie prezbiterium tak w rzucie (il. 183), 
jak w przekroju (il. 184), a widoczne na fotogramie (il. 188). Brak wzmianki o oknach 
nawy nad barokową kolebką, później zamurowanych, o fryzie arkadowym w prezbi
terium i na ścianach zewnętrznych. Na koniec uwaga: ilustracja 185 należy do 
kościoła w Prószkowie.

4 Bardzo zbliżonym przykładem jest np. kościół w Wojcieszowie Dolnym, gdzie 
mamy okno pełnołukowe w nawie, a wczesnogotycką bazę w prezbiterium.

5 Analogiczną konstrukcję wykazuje kościół w Bukowie (pow. Świdnica), nie 
uwzględniony przez Autora.



P r o s z k ó w .  Mylnie podano elewację południową (il. 192); należy ona do 
kościoła w Probostwie.

R o k i t n i e  a. Wskazane byłoby powołanie się przy datowaniu na Żywot św. J a 
dwigi, gdzie czytamy, że wraz z Henrykiem Brodatym przebywała często w Rokitnicy 
i modliła się w tamtejszym kościele.

S t r o n i a .  Datowanie rotundy na podstawie formy okien możliwe jest też na 
pierwszą połowę XIII w. Bliższe datowanie obiektu w obecnym stadium badań wy
daje się nader ryzykowne. W publikacjach dotychczasowych znajdujemy wielką 
rozbieżność dat: od początku XII do końca XIV (1) w. W południowej ścianie nawy 
widoczne jest od wewnątrz okno (il. 253), którego brak śladu na zewnątrz. Łęk tę
czowy nasuwa też poważne wątpliwości. Rotunda wymaga szczególnych badań, przed 
zesumowaniem których wszelkie twierdzenia mają znaczenie hipotetyczne.

S t r z e l i n .  W obu rzutach brak wyodrębnienia części istniejącej od rekonstruo
wanych i nie istniejących. „Wypełnienia" murem ostrych kątów między częścią cy
lindryczną a ścianą późniejszego, gotyckiego kościoła naniesiono w rysunku (il. 261) 
nie całkiem zgodnie z rzeczywistością. Autor stwierdza: „Czas powstania określają 
bliżej dane stratygraficzne wskazujące na w. XIH" (s. 61), dodając w przypisie 2: 
„Wg ekspertyzy prof. dr W. Hołubowicza". Ogólnie biorąc, można by takie dato
wanie przyjąć. Tylko przesłanki, jakimi Autor podbudowuje wniosek, są niezupełnie 
prawdziwe. T. Kozaczewski dokonał w r. 1953 odkrycia rotundy (uważanej dotąd 
oficjalnie za basztę obronną) i przeprowadził je j badania. Rezultaty przedstawił na 
posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
ogłosił je drukiem B. Prof. dr W. Hołubowicz w Strzelinie badań nie prowadził, otrzy
mał jedynie od T. Kozaczewskiego fragmenty ceramiki znalezione we wkopach gro
bowych i ustalił, że nie pochodzą one z czasu wcześniejszego niż początek XIV w. 1 
Zaznacza się, że warstwy kulturowe wewnątrz i zewnątrz obiektu były niszczone 
w czasie dalszej budowy i przy kopaniu licznych grobów. Powoływanie się zatem 
Autora na badania stratygraficzne prof. dr Hołubowicza jest zaskakujące podobnie 
jak wyprowadzone wnioski.

G ó r k a .  Niezrozumiałe jest odcięcie prawie połowy nawy od strony zachodniej, 
tym bardziej że istnieje (częściowo zamurowany) granitowy portal w ścianie pół
nocnej; podobnie zachował się portal w ścianie południowej (ryc. 2). Datując bu
dowlę, Autor oparł się na dokumencie z r. 1256, za czym ma przemawiać „typ 
układu przestrzennego" (s. 62). Typ układu przestrzennego reprezentowany w Górce 
nie jest wcale charakterystyczny dla XIII w.; występuje on w całej niemal Europie 
od VII—IX w. aż pod koniec gotyku* * 7 8. Wyrażenie de novo constructa wskazuje 
bezspornie na jakąś gruntowną odbudowę, a nie na budowę pierwszą (erecta).

W kościele w Górce podobnie jak w Białym Kościele, Strzelinie i Starym Ża
ganiu prezbiterium łączy się z nawą bez odgraniczenia łękiem tęczowym, które 
znajdujemy w kościołach późniejszych. Poza tym mało jest prawdopodobne, by 
augustianie, przybysze z Francji, posługiwali się w połowie XIII w. czystą formą 
romańską. Wystarczy spojrzeć na rozwój architektury we Wrocławiu oraz na kośció
łek w Gogołowie, pochodzący z r. 1217, z ostrołukowym łękiem tęczowym. Wniosek 
stąd, że Autor znacznie przesunął datę powstania kościoła w Górce.

S t a r y  Z a m e k .  Inwentaryzacja kościoła jest bardzo niedokładna. Sklepienia

• „Sprawozdanie Wrocławskiego Tow. Naukowego", VIII, Wrocław 1953, doda
tek 7.

7 Ibid., s. 7.
8 Por. Zur M ethodik und Auswertung von Grabungen im Bereich der Baukunst 

des Mittelalters (Kunstchronik), Nürnberg 1955, Heft 5.



prezbiterium wykreślono błędnie9. Brak płyty wezgłowia łęku tęczowego; wykrój 
otworu drzwiowego nie jest prawdziwy, szczególnie zaś razi forma rewersu tympa
nonu (il. 289). Nie uwidoczniono też wnęki w przejściu z obecnej wieży na chór 
muzyczny, w którym zachowały się fragmenty okna zachodniego. Nie zaznaczono

Ryc. 2. Górka, kościół, portal południowy.

też istniejących pierwotnych odrzwi w ścianie szczytowej w przejściu z poddasza 
nad nawą na poddasze nad prezbiterium. Odrzwia te są identyczne z prowadzącymi 
z prezbiterium do zakrystii, o których Autor pisze, że pochodzą z okresu późno- 
gotyckiego. Niezrozumiałe jest włączenie wieży do pierwotnego układu. Mury wieży 
nie są wcale powiązane z můrami nawy, cokół kościoła wnika w ściany wieży. Za
chowane zresztą części granitowego przeźrocza w zachodniej ścianie nawy dowodzą, 
że wieża pochodzi z czasów późniejszych. Przeźrocze to, jak i elementy innych prze

9 Por. ilustracje 289 i 297.



źroczy, użyte do ostrołukowych okien prezbiterium, pomnażają relikty, spośród któ
rych Autorowi znane jest tylko jedno, dwudzielne, w ścianie północnej.

Ś r o d a  Ś l ą s k a .  Na planie nie wydzielono części prezbiterium gotyckiego, 
wskutek czego nie wiadomo, gdzie kończy się część romańska. W ścianach zamy
kających nawy boczne od wschodu rysują się całkiem wyraźnie pierwotne otwory, 
prowadzące niegdyś do nie istniejącej dziś części wschodniej. Niejasny jest brak 
sklepień w przęśle zachodnim, mimo że sklepienia te nie różnią się od pozostałych. 
Zakończenie kościoła od zachodu jest wątpliwe. Wymiary cegieł podane w opisie 
są zgodne z prawdą, jakkolwiek obok nich występują cegły zarówno mniejsze, jak 
i większe. Warto o tym wspomnieć wobec coraz częściej objawianej tendencji opie
rania dat na wymiarach cegieł.

T r z e b n i c a .  Z objaśnień planów sądzić należy, że podstawą była tu praca 
Zinklera 10. Natomiast w rzucie poziomym (il. 326), rzucie poziomym II (il. 327) i prze
kroju podłużnym (il. 328) widać istotne odchylenia. Na ilustracji 327 przypory ściany 
północnej nie wypadają na osiach łęków jarzmowych. Inaczej u Zinklera. Na ilu
stracji 328 okna rozmieszczono regularnie, podczas gdy w rzucie poziomym odstępy 
osi okiennych nie są równe. W opisie brak wyjaśnienia, czy różnice te są przy
padkowe, czy też rozmyślnie zaznaczone; sprawa nader ważna dla ewentualnych 
dalszych poszukiwań, Szkoda też, że nie opublikowano rzutu poziomego z můrami 
naniesionymi po odkryciach Zinklera, z których ten wyprowadził koncepcję jakiejś 
wielkiej empory w nawie głównej. Całkiem słusznie Autor nie podtrzymuje tej aż 
nadto wątpliwej hipotezy, lecz nie stawia własnej, a sprawę odkrytych śladów od
suwa na bok. Stanowisko takie nie wydaje się słuszne w pracy naukowej. O od
krycia Zinklera, a na podstawie wstępnych na razie badań T. Kozaczewskiego, oprze 
się prawdopodobnie całkiem nowa teza o pierwotnym założeniu kościoła klasztor
nego w Trzebnicy.

W i e r z b i ę c i c e .  Autor podaje „czas budowy bliski połowy XIII w." (s. 73), 
we wstępie zaś zalicza kościół „mniej więcej do powstałych w r. 1230" (s. 11).

W r o c ł a w  (kościół katedralny). Do reliktów katedry romańskiej zaliczono 
„trzony kolumn ozdobione reliefowym ornamentem rytym o charakterze wydłużo
nych sześcioboków przedzielonych na osi" (s. 76, poz. 8—9, il. 437). Pominąwszy 
fakt, że ornament ten jest typową odwróconą „rybią łuską", podobną zdobinę po
siadają kolumienki w Ratuszu wrocławskim, pochodzące z X V  w.

Poważne zastrzeżenia budzi również zaliczenie do stylu romańskiego dwu lewków 
(il. 433—436) z portalu katedry. Mówiąc o nich, nie można pominąć milczeniem 
podstaw oraz wystających z ich zadów kolumienek. Podstawa, lewek i kolumienka 
są wykute w jednej sztuce kamienia, sporych zresztą wymiarów. Gdyby nie to — 
baza kolumienki nie mogłaby być nigdy zaliczona do XII w.; forma je j jest sta
nowczo późniejsza. Tak więc lewek, wykuty wraz z nią jednocześnie, nie może po
chodzić z XII w. Daleko posunięty realizm rzeźby też czasowi temu jest obcy.

Autor stwierdzając, że „system filarowy stwarza podstawę podziału na 4 kwa
draty przęseł nawy głównej" (s. 76), dopuszcza się grubego niedopatrzenia w relacji 
z podanym przez siebie rzutem poziomym (il. 425), w którym znajdujemy 3 kwadraty 
układu pierwotnego.

W r o c ł a w  (kościół Św. Idziego). Powtarza się tu znów niepotrzebna amputacja

10 A. Z i n k l e r ,  Die Rekonstruktion des m ittelalterlichen Baues der Klosterkirche 
in Trebnitz, Breslau 1940.



przypór konstrukcyjnie związanych z můrami. Po przyporach i murach przebiega 
identyczny, nieprzerwany profil cokołu. Dowolne odcinanie części budowli bez do
kładnego sprawdzenia jest w pracy naukowej bardzo niepożądane. Bazy, trzony 
i archiwolta portalu wykonane są z granitu, a nie ,,z ciosu piaskowcowego" (s. 87), 
z którego wykuto jedynie głowice.

Z b y l u t ó w .  Autor ustala czas powstania kościoła na „bliski połowy XIII w." 
mimo własnej cytacji: „1223 książę Henryk I przekazuje patronat nad kościołem 
klasztorowi trzebnickiemu" (s. 91). Należy wątpić, aby książę udzielał patronatu 
nad kościołem jeszcze nie zbudowanym.

Rzut poziomy (il. 561) nie zgadza się tu z przekrojem (il. 560). Sklepienie prezbi
terium ma żebra schodzące nisko, około 2 m nad posadzkę (il. 563); w przekroju brak 
żeber, a wezgłowie sklepienia umieszczono znacznie wyżej (około 3,5 m nad po
sadzką). Różnice grubości muru apsydy w rzucie i przekroju są zbyt rażące.

Z i ę b i c e .  Spośród znanych i opublikowanych planów wybrał Autor rzut po
ziomy według Stiehla (il. 564) — najmniej odpowiedni. Sytuację ratuje wzmianka 
w tekście, że chodzi o „teoretyczną rekonstrukcję" (s. 91). Rekonstrukcja jest nie 
tylko teoretyczna, ale poza częścią apsydialną fantazyjna, nie do przyjęcia. Wystar
czy choćby wskazać na kolebkowe sklepienia ramion nawy krzyżowej, nie wiadomo 
jak oparte o wielkie łęki skrzyżowania. Autor zaznacza swe wątpliwości (s. 18) co 
do tej rekonstrukcji, lecz w takim razie żałować należy, że nie posłużył się rzutem 
poziomym Lutscha, budzącym większe zaufanie.

Z ł o t o r y j a .  Z legendy planu budowli (il. 566) wynikałoby, że przedstawia on 
stan obecny. W rzeczywistości żadna z apsyd nie istnieje. Należałoby zatem za
znaczyć, że jest to rekonstrukcja częściowa. W przeciwnym razie czytelnik zdany 
jest na własne poszukiwania. Wydaje się na koniec, że między portalem północnym 
a południowym transeptu nie zachodzą znaczniejsze różnice w czasie powstania.

Ź r ó d ł a .  W rzucie poziomym II (il. 586) nie zaznaczono łęku tęczowego ani 
sklepienia prezbiterium. Rażący jest także brak' okna w południowej ścianie prezbi
terium, istniejącego na il. 584, 587 i 589.

M a p k a :  Położenie zabytków  w stosunku do pokładów  budulca kamiennego. 
Oznaczono błędnie kościoły w Ziębicach i Złotoryi jako kamienne. Oba zbudowane 
są z cegły.

*  *

*

Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną niedociągnięć pracy była zbyt wielka 
lojalność Autora w stosunku do niektórych źródeł, przeważnie starszej daty. Prawie 
z reguły powołuje się Autor na H. Lutscha H, nader zasłużonego badacza drugiej 
połowy XIX w., który pierwszy skatalogował znaczną część zabytków architektury 
na Śląsku. Pożyteczna ta encyklopedia mogła być arcydziełem sumienności przed 
70—80 laty, wobec dzisiejszych wymagań nauki dokładność je j nie jest wystarcza
jąca. Zarówno opisy, jak datowanie pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Rów
nież można mieć wiele zastrzeżeń do prac Burgemeistralz, skrupulatnie dokładnego 11 12

11 L u t s c h ,  op. cit.
12 L. B u r g e m e i s t e r ,  Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschłesien, I—III: 

Die Stadt Bresłau, Breslau 1934.



w szczegółach, a błądzącego często w zagadnieniach zasadniczych. Opieranie się na 
dawniejszych badaczach z Lutschern na czele jest konieczne, z zastrzeżeniem jednak 
dokładnej konfrontacji ze stanem faktycznym. Autor, mieszkając w Warszawie, nie 
mógł oczywiście przeprowadzić kontroli wszystkich opisywanych przez siebie obiek
tów tak wnikliwie, jak by tego wymagał ich stan. Nawet dysponując dowolnie cza
sem i samochodem, musiałby poświęcić na badania w terenie kilka miesięcy. Jak  zaś 
zdradliwy jest ogólny rzut oka na całokształt budowli, posiłkowany fotogramami, 
bez wniknięcia w każdy szczegół konstrukcji, okazało się w wyżej zamieszczonych 
spostrzeżeniach 13.

Od chwiejnych przesłanek do niepewnych i połowicznych wniosków droga jest, 
niestety, prosta. Niektóre z nich wymagają szerszego omówienial4,

I. R o z m i e s z c z e n i e  t e r y t o r i a l n e .  Z rozmieszczenia znanych sobie bu
dowli Autor wysnuwa wnioski, które wobec faktów budzą zastrzeżenia. Brak w chwili 
obecnej budowli romańskich w danym obszarze nie może być wyłączną podstawą 
tezy, że ich tam nigdy nie było lub że była ich znikoma ilość. Świadczą tu przeciw 
niej sami historycy niemieccy, jak  Panzram15 i M ichael16, których prace, przy
puszczalnie Autorowi nie znane, rzucają też światło na północno-zachodni rejon 
Śląska (Brzeg Głogowski, Stary Żagań i in.), przez Autora pominięty. Również nie 
można bez reszty aprobować sformułowania o możliwościach rozwojowych: „przede 
wszystkim jednak o możliwościach tych przesądzało zaopatrzenie w materiały budo
wlane wraz z umiejętnością ich eksploatacji i obróbki w danej okolicy" (s. 9). Należy 
tu wyraźnie stwierdzić, że do połowy XIII w. nie budowano wyłącznie z kamienia 
(cegła pojawia się na Śląsku już u schyłku XII w.); po drugie, do budowy kościoła 
murowanego w małym osiedlu powoływano zazwyczaj robotników z większych cen
trów. Co się tyczy dróg wreszcie, to ich zły stan nie przeszkadzał tak dalece, skoro 
ze Złotoryji sprowadzono piaskowiec, a ze Strzelina granit do budowy kościoła 
w Trzebnicy 17.

II. M a t e r i a ł  i t e c h n i k a .  Poświęcając sporo uwagi cegle, Autor podaje 
m. in., że „cegła występująca we wszystkich tych budowlach18 ma na ogół jedno
lite wymiary. Powtarza się format 25X12X8 cm" (s. 11, 12). Omawiając kościół

13 Autor wymienia (s. 100) zdjęcia pomiarowe wykonane przez studentów w ra
mach ćwiczeń Katedry Historii Architektury Powszechnej Politechniki Wrocławskiej. 
Stwierdzić należy, że Katedra nie udzieliła ich Autorowi m. in. także i dlatego, że 
traktowała je  w ówczesnej fazie jako materiał ćwiczebny, niewystarczająco zweryfi
kowany, a tym samym nie nadający się do natychmiastowego wyzyskania w cha
rakterze podstawy do pracy naukowej. Szkoda, że Autor, wszedłszy w posiadanie 
odrysów zdjęć, nie skorygował ich, zwiedzając zabytki, tak jak to z biegiem czasu 
przeprowadził personel naukowy Katedry.

14 Ze względów metodycznych recenzja zajęła się najpierw częścią opisową obiek
tów celem umożliwienia powoływania się w dalszym toku rozważań na już skonsta
towane pozycje.

15 B. P a n z r a m ,  G eschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Plarrorga- 
nisation, Breslau 1940.

16 E. M i c h a e l ,  Die schlesische Kirche und ihr Patronat, Görlitz 1926.
17 Z i n k 1 e r, op. cit. Warto tu dodać, że jakkolwiek drogi w XVI w. były już 

nieco lepsze niż w w. XIII, to jednak daleko im było do naszych wymagań dla 
ciężkiego transportu kołowego, mimo tego alabaster do kościoła Św. Marii Magda
leny we Wrocławiu sprowadzono ze Lwowa (!).

18 Autor ma na myśli wymienione przedtem kościoły w Środzie Śląskiej, Pro
bostwie, Źródłach, Kępnicy, Wierzbięcicach, Pakosławicach i Kałkowie.



w Środzie Śląskiej, wspomniano ogólnikowo o różnorodności występującej tam cegły. 
Tu wypada podać garść danych o wymiarach cegły w innych kościołach:

Miejscowość Długość Szerokość Grudość 
cegły w cm

Głogów 25 11 8
Probostwo 24,8-25,6 11,5-12,0 8 ,1 -  8,4
Środa Śląska 22,5-23,2 11,0-11,5 8 ,0 -  8,5

24,0-25,0 11,0-11,6 7 ,7 -  8,0
2„5 — — — 9,5-10,0

Trzebnica 26,0-28,0 11,5-13,0 8 ,5 -  9,5
Złotoryja19 2o,5 12,5 8,5
Źródła 23, 24, 25 11, 12 8,9

Przytoczone wymiary: długość od 22,5 cm do 29,5 cm
szerokość od 11,0 cm do 13,0 cm 
grubość od 7,7 cm do 10,0 cm

świadczą o zbyt pobieżnym zbadaniu tego problemu, a zatem przedwczesnej i nadto 
uproszczonej konkluzji.

IV. P r o g r a m  a r c h i t e k t o n i c z n y .  Opierając się na formie zachowanej 
bazy podwójnej z pierwotnego kościoła N.P. Marii na Piasku we Wrocławiu, Autor 
łączy ten kościół z bazyliką w Seckau (s. 15, przyp. 17), co nie przeszkadza Mu poda
wać w wątpliwość hipotezę M. Morelowskiego o pokrewieństwie krypty katedry wroc
ławskiej z kryptą katedry krakowskiej i kryptą kościoła w Thynes (s. 16).

V. S y s t e m  s k l e p i e ń .  Autor nie wspomina nigdzie o wczesnych sklepieniach 
bezżebrowych, jakich jest na Śląsku sporo: w kościołach jednonawowych, a także 
w krypcie kościoła w Trzebnicy. Brak też stwierdzenia, że większość sklepień krzy
żowych posiada klucz podniesiony.

Problem sklepień, mimo szerokiego ujęcia, nie pozbawiony jest mankamentów. 
Tak np. w kościele w Pudach Autor stwierdza, że „ta forma i typ bogatej dekoracji 
roślinnej wskazuje na udział kamieniarzy cysterskich zapewne związanych ze środo
wiskiem saskim, do którego prowadzą drogi filiacji opactwa lubiąskiego" (s. 20, 21). 
Natomiast parę stron wstecz czytamy: „Osobliwością kościoła w Rudach jest połą
czenie planu przejętego z dalszego (?) Zachodu z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
i dekoracyjnymi o niewątpliwie swojskim zacięciu" (s. 17). I wreszcie: „głowice 
kościoła w Rudach tylko w kształcie kielichowo-blokowym czy wielobocznym z za
akcentowanymi narożami nawiązują do środkowoeuropejskich form. Natomiast 
w opracowaniu rzeźbiarskim pojawia się swoista, samorodna interpretacja, pełna 
świeżego wdzięku sztuki ludowej" (s. 25). Niełatwo wyrobić sobie sąd o sklepie
niach i głowicach kościoła w Rudach na tej podstawie.

VII. B a z y .  Rozdział rozpoczynają słowa: „Pośród baz występujących w śląskich 
budowlach romańskich znajdują się niemal wszystkie zasadnicze odmiany związane 
z określonymi etapami rozwojowymi o ustalonej chronologii" (s. 22). Autor dokonuje 
porównań, z których wniosek, że forma baz śląskich nie doznaje większych opóźnień 
w w. XII w stosunku do Zachodu. Natomiast stosunek ten w w. XIII Autor pomija 
milczeniem. Byłoby zaś nie tylko interesujące, lecz w pracy naukowej, obejmującej 
tematykę do połowy XIII w., wręcz konieczne naświetlenie tego problemu.

19 Wedle danych mgr inż. W. Rawskiego.



Luki tego rodzaju, uniemożliwiające śledzenie ewolucji stylu, korelacji zjawisk, 
a także poszukiwanie pionierskich dzieł wczesnego gotyku, są, niestety, dość częste 
w omawianym dziele. Przyznać trzeba, że we „Wnioskach" (rozdz. X) Autor zauważa 
w pierwszej połowie XIII w. „uderzające zgodności warsztatowe, będące wyłącznością 
budowli śląskich" (s. 33), ale jest to rekapitulacja spostrzeżeń, których luki w tekście 
poprzedzającym wnioski czytelnik dotkliwie odczuwa.

*  *

*

Jednym z najistotniejszych zagadnień na Śląsku w okresie romańskim jest dato
wanie. Kryteria, na których opiera się Autor, są niekiedy zaskakujące. Dla przykładu 
niech posłuży budowla w Nowym Kościele. Jako pierwszą datę historyczną (o ple
banie Arnoldzie) Autor wymienia r. 1228. W rzeczywistości pierwsza wzmianka sięga 
r. 12 1 7 20. Autor pisze: „System sklepień i ornamentacja szczegółów wskazuje na 
czas powstania w latach ok. 1240— 1250" (s. 50), czyli odrzuca świadectwo dokumentu, 
a opiera się na systemie sklepień sześciodzielnych, których, jak stwierdzono wyżej, 
nigdy nie było. Co się tyczy zaś wyjaśnień podobieństwa baz w Nowym Kościele, 
Starym Zamku i prezbiterium katedry wrocławskiej, utrzymuje, że „motyw kroksztyn- 
kowy jest reprezentowany przy tej odmianie bazy w datowanych przykładach służek 
obejścia katedry wrocławskiej, stanowi więc dobrą podstawę do datowania budowli 
pozbawionych wzmianek źródłowych" (s. 23). Tymczasem budowlę w Nowym Kościele 
zaopatrzył sam Autor na wstępie datą 1228.

Nie można również bez wyjątku zakładać, że mniejsze, „prowincjonalne", bu
dowle zawsze uzależnione były od większych, „miejskich", jeśli łączy je podobna 
konstrukcja lub podobna forma. Pogląd taki może czasem prowadzić na manowce.

Drygim przykładem powierzchownej oceny czasu powstania budowli jest ro
tunda w Strzelinie 21. Podobnie ma się rzecz z Henrykowem, datowanym przez Autora 
na lata 1241— 1260. Kościół ten w swoim czasie, jeden z czołowych, był największą 
budowlą Śląska. Jako jedyną podstawę odatowania przyjął Autor za Griinhagenem22 
wzmiankę o zniszczeniu opactwa przez Mongołów w r. 1241. Idąc za starymi tezami 
niemieckimi, zakłada, że starsza część budowli powstała „około r. 1241—1260" (s. 42). 
Należałoby w myśl tego sądzić, że z poprzedniego kościoła (sprzed r. 1241) nie został 
kamień na kamieniu. Jest to przypuszczenie całkowicie błędne, jeśli nie założymy, 
że kościół pierwotny był drewniany, czego nikt nie twierdzi. Dlaczego Tatarzy mieli 
burzyć kościół w Henrykowie, skoro tego nie zrobili w Trzebnicy? 23 Kościół mógł 
spłonąć, mogły w pożarze ucierpieć sklepienia24; po najeździe można było obiekt 
odbudować, ale nie zdaje się, by dopiero wówczas zaczęto wznosić najstarsze części 
budowli.

W odniesieniu do Zbylutowa cytuje Autor zupełnie przejrzysty przekaz; „1223 
książę Henryk I przekazuje patronat nad kościołem klasztorowi trzebnickiemu" (s. 91). 
Mimo to określa czas budowy na „bliski połowy XIII w.", ponieważ decydują tu

20 H. A p p e l l ,  Zur Siedlungsgeschichte der Kastellanei Lahn (Zeitschr. f. Ge
schichte Schlesiens, LXXIII, Breslau 1939, s. 1— 10); P a n z r a m ,  op. dt.

21 Patrz wyżej: Strzelin.
22 C. G r ü n h a g e n ,  Geschichte Schlesiens, I, Gotha 1884.
23 Istotnie niezwykłe jest przekonanie uczonych niemieckich, że kościół w Henry

kowie został zniszczony, trzebnicki zaś nie, mimo że oba były oprymowane przez 
Mongołów w r. 1241.

24 Katedra wrocławska przeszła w r. 1945 bombardowanie i srogi pożar, a mimo 
to nie trzeba je j było budować de novo.



„ostre łuki absydy i tęczy, sklepienia żebrowe ze zwornikiem w prezbiterium, jak 
również talerzowa forma głowic" (s. 91). Trudno doprawdy przyjąć, by możny władca 
oddawał protegowanemu przez siebie klasztorowi nie istniejący kościół na 20 do 30 
lat przed jego budową.

Przykłady te ukazują nam metodę „dopasowywania" czasu powstania budowli 
do niedość sprecyzowanego schematu, wbrew wyraźnym przekazom historycznym. 
Gdyby Autor mógł na wstępie udowodnić, że jakaś forma absolutnie przed jakąś 
datą nie ukazała się, co wobec wykruszenia się wielu zabytków jest prawie nie
możliwe, wówczas można by dyskutować nad słusznością datowania na takich pod
stawach. Wiadomo jednak, że ścisłe odatowanie pierwowzoru jest w tym okresie 
trudne, a na ziemiach czerpiących natchnienia z różnych źródeł, różnymi drogami, 
tylko w wyjątkowo szczęśliwym wypadku możliwe. Jedynie dla baz ustala Autor pe
wien schemat ewolucyjny (s. 22), choć nie precyzuje, czy chodzi o teren Polski, czy 
o bliższy, czy o dalszy Zachód.

W programie architektonicznym (s. 13) mówi Autor wyraźnie: „Różnorodność 
impulsów płynących tak ze starszych cywilizacyjnie dzielnic Polski piastowskiej 25, 
z sąsiednich Czech, jak i z Zachodu, ograniczenie i dostosowanie się do miejscowych 
możliwości technicznych prowadziło w wyniku do powstania zespołu, który rozpa
trywany jako całość posiada wszelkie cechy specyficzności". Te różnorodne impulsy 
płynące z krajów o niejednakowym rozwoju architektury spowodowały, że zarówno 
program, jak konstrukcja i forma przeszczepiane były z niejednakowym opóźnieniem.

W literaturze niemieckiej istnieje zasadniczo jeden pogląd na tę sprawę: archi
tektura śląska powstała pod wpływem architektury niemieckiej, jest od niej uza
leżniona i w stosunku do niej opóźniona. W konsekwencji wynikała konieczność 
datowania budowli śląskich ze znacznym opóźnieniem. Nic dziwnego, że przekazy 
historyczne w wielu wypadkach odrzucano, przemilczano, a czasem dyskwalifiko
wano. Zajmowanie stałe, z nader nielicznymi wyjątkami, takiej pozycji wyjściowej 
miało przed sobą jeden cel — polityczny. Niezrozumiałe jest natomiast kontynuowa
nie podobnego systemu w publikacjach polskich. Chodzi o sumienne i rzetelne skon
frontowanie przekazów, jeśli są, z dotychczas panującą opinią. Pewna wspólność 
cech zabytków polskich z niemieckimi nie musi zaraz przesądzać o naśladownictwie. 
Cechy te mogą mieć wspólne źródło, bijące gdzie indziej, co nie stanowi przeszkody 
w zastanowieniu się nad przekazem historycznym, a nie tylko nad formalnym po
dobieństwem dwóch dzieł. Inaczej bowiem doprowadzamy obraz architektury śląskiej 
do zniekształcenia.

Najlepszą ilustracją niewłaściwego ujęcia problemu jest omówienie budowli 
w Nowym Kościele. Znaki kamieniarskie powtarzające się na wielu ciosach prowadzą 
do trzech obiektów: prezbiterium katedry wrocławskiej, dworca biskupiego we Wroc
ławiu oraz do kościoła w Starym 'Zamku, forma zaś pozwala włączyć w ten krąg 
kościół w Pełcznicy (przekaz z r. 1228) i w Kiełczynie (przekaz z r. 1239). Odrzucając 
najstarsze wzmianki o Nowym Kościele z jednej strony, musielibyśmy opuścić 
wzmianki o tych dwu kościołach, a co ważniejsza, odrzucić istnienie dużego warsztatu 
kamieniarskiego26. Stwierdzenie warsztatu pracującego dla katedry wrocławskiej już

25 Nie naszą sprawą jest rozsądzać, czy w w. XII i XIII pozostałe dzielnice 
Polski piastowskiej były cywilizacyjnie starsze (zatem, idąc za myślą Autora — doj
rzalsze) od Śląska.

26 T. K o z a c z e w s k i ,  Jednonaw ow e kościoły  rom ańskie na Dolnym Śląsku, 
Wrocław 1957, s. 58—60. Pracę tę przedstawił T. Kozaczewski na Zjeżdzie Naukowym 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu w r. 1954, na którym Autor re
cenzowanej książki był obecny.



w latach dwudziestych XIII w. jest niezmiernie ważne, pozwala krytycznie spojrzeć 
na rzekome uzależnienie prezbiterium katedry od Magdeburga.

W paru miejscach Autor opiera datę erekcji kościoła na dacie przejścia osiedla 
na tzw. prawo niemieckie. Typowymi przykładami będą tu Złotoryja i Gościszów. 
W Złotoryji powstanie kościoła przyjmuje Autor na czas między r. 1212 a 1241 (s. 92). 
Pierwszy jest datą lokacji miasta, drugi datą najazdu Mongołów. W Gościszowie 
przejście na prawo niemieckie w r. 1233 skłania Autora do twierdzenia: „czas 
powstania w drugiej ćwierci XIII w., po r. 1233” (s. 41). Wygląda to tak/ jak by nie 
mógł istnieć kościół przed ustanowieniem prawa niemieckiego, a w żadnym razie 
przed lokacją. Wiadomo zaś, że fakty te nie zawsze były z sobą sprzężone, wskutek 
czego tę metodę datowania nauka dzisiejsza traktuje z wielkim zastrzeżeniem.

* *
’*

Pierwsza połowa XIII w. jest okresem, w którym na Śląsk kierują się nowe 
prądy nurtujące z dawna Zachód. Sposób datowania przyjęty przez Autora nie po
zwolił na uchwycenie momentu pojawienia się tych prądów na Śląsku. A wystarczy
łaby sumienna analiza samych kościółków wiejskich. Pozwoliłaby ona stwierdzić, że 
w tych najmniejszych, jednoprzestrzennych budowlach pojawia się i ostrołuk, i żebro 
sklepienne już w pierwszej, a w drugiej ćwierci XIII w. także przypora. Dowodzi to 
szerokiego zastosowania nowych sposobów w architekturze Śląska 27. Byłoby wielką 
zasługą Autora ustalenie tego doniosłego momentu, którego naświetlenie spowodować 
mogłoby poważny zwrot w badaniach średniowiecznej architektury w Polsce. Wów
czas trud Autora i nakład pracy włożonej w wydanie książki byłyby sowicie skwito
wane wdzięcznością czytelników 28.

Tadeusz Broniewski, Tadeusz Kozaczewski

B. G u e r q u i n ,  ZAMKI ŚLĄSKIE, Wydawnictwo „Budownictwo i Architektura", 
Warszawa 1957.

Po pracy Z. Swiechowskiego o architekturze romańskiej i zbiorowym opraco
waniu urbanistyki Wrocławia jest to już trzecia duża książka zdradzająca godne 
uznania zainteresowanie warszawskiego wydawnictwa Śląskiem. Książka B. Guerquina 
dotyczy wyjątkowo zaniedbanej dziedziny w historii śląskiej architektury. Z różnych 
powodów śląska architektura obronna znajdowała się poza zasięgiem zainteresowań 
historyków sztuki. Odbijało się i tu niedomaganie ogólnoeuropejskiej historii archi
tektury obronnej, której brakowało (i do dziś brakuje) kryteriów oceny wartości 
artystycznych; badania wyłącznie funkcjonalnego aspektu architektury warownej 
przesunęły ją  na margines badań z etykietą „budownictwo". Po wtóre, u tych uczo
nych niemieckich, którzy patrzyli na sztukę śląską wyłącznie w aspekcie zasług 
i wpływów niemieckich, istniała także niechęć do materiału, bardzo niewdzięcznego 
dla takiej interpretacji. Znamienny jest tu fakt, że wydana przed kilku laty książka 
H. Tintelnota (Die m ittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951), mająca ąmbi-

. 27 Ibid., s. 57/58.
28 Należy tu przypomnieć wnikliwe omówienie dzieła daty wcześniejszej: M. M o: 

f e l o w s k i e g o  w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki", Warszawa 1956, z. 4, 
s. 395—411; oraz S. T r a w k o w s k i  e g o w „Kwartalniku Architektury i Urba
nistyki", 1957, z. 1, s. 81—99.



cje syntezy średniowiecznej architektury śląskiej, całkowicie pomija architekturę 
warowną. Z pierwotnej redakcji książki (przepadłej podobno w latąch wojny) tylko 
rozdziału o zamkach śląskich nie udało się — według zapewnień Autora — zrekon
struować. Przyjmując to wyjaśnienie za dobrą monetę, możemy jednak zapytać: Jak 
wyglądałaby naczelna teza Tintelnota o kolonistach niemieckich jako jedynych pio
nierach i krzewicielach architektury na Śląsku, gdyby uwzględnić i architekturę 
obronną? W dotychczasowym stanie badań B. Guerquin wypełnił więc dwie luki: 
jedną spowodowaną ogólnym wieloletnim zaniedbaniem badań architektury warownej 
i drugą, wywołaną szczególnymi trudnościami, jakie napotkał ostatnio badacz za- 
chodnioniemiecki, do tematu podobno nie uprzedzony.

B. Guerquin podjął zadanie niełatwe. W całościowym ujęciu tematu nawiązywać 
musiał do opracowania A. Miillera, wydanego przed przeszło stu laty. Tylko do nie
licznych zamków można znaleźć opracowania szczegółowe. Brakiem cząstkowych 
opracowań usprawiedliwia się najczęściej rezygnację z syntezy, zapominając o od
wrotnej zależności: badania szczegółowe muszą rozwijać się według pewnych linii 
kierunkowych, muszą mieć ustaloną hierarchię problemów, zwłaszcza gdy w grę 
wchodzi materiał tak ilościowo bogaty, jak to ma miejsce w wypadku zamków 
śląskich. Taki właśnie charakter pierwszego ogólnego rozpoznania nowego terenu 
badań nosi książka B. Guerquina. Określona skromnie przez samego Autora jako 
„próba zestawienia materiału'' jest w istocie czymś więcej, jest pierwszą próbą sfor
mułowania podstawowych problemów badawczych śląskiej architektury obronnej.

Na książkę składają się trzy części. Pierwsza, wstępna, jest zarysem rozwoju 
architektury zamkowej na Śląsku, w drugiej zestawiono w porządku alfabetycznym 
krótkie omówienia 170 zamków wraz z ich rzutami poziomymi i starymi widokami, 
trzecia wreszcie — to album ponad 200 fotografii zamków lub ich fragmentów w aktu
alnym stanie zachowania. Łącznie książka zawiera ponad 350 ilustracji, co czyni z niej 
także pierwszorzędne źródło ikonograficzne. Naukowy ciężar książki spoczywa na 
części pierwszej, przedstawiającej rozwój zamków śląskich od ich początków — po
przedzonych okresem grodów — aż po wygaśnięcie tego typu architektury w XVI w. 
Zasięg terytorialny swych badań — przedstawiony na załączonej do książki mapce — 
wyznaczył Autor według granic Śląska z połowy XIII w., tj. z okresu powstania 
pierwszych zamków.

Śląskie zamki nawiązywały w swych początkach do dawniejszych grodów przede 
wszystkim przez to, że powstawały najczęściej na ich miejscu. Po omówieniu zna
czenia grodów śląskich, ich typów i podstawowych konstrukcji Autor na przykładzie 
Opola, w którym około r. 1228 drewniano-ziemny gród otoczono ceglanym murem, 
wskazuje, w jaki sposób ewolucyjnie mogło dokonywać się przekształcanie grodu 
w zamek. Zasadniczy przełom, który nastąpił w tym czasie, rozpoczynając właściwą 
historię zamków, wywołany był — zdaniem Autora — zmianami "w ustroju gospo
darczo-społecznym, a w szczególności coraz Większym rozpowszechnieniem immuni
tetów, które przerwały dopływ bezpłatnej siły roboczej przy wznoszeniu i naprawie 
grodów. Drugim ważnym czynnikiem był zanik urzędu kasztelana.

Kryterium rozróżnienia między grodem a zamkiem wynika dla B. Guerquina 
z ich genezy. Grodami nazywa „te zespoły warowne... których powstanie ściśle 
związane jest z formami gospodarki naturalnej", te zaś, które wznoszone są z dużym 
ograniczeniem bezpłatnej siły roboczej albo w ogóle bez niej, proponuje nazywać 
zamkami. Materiał stosowany przy budowie jest zjawiskiem wtórnym, jest wskaźni
kiem rozróżnienia podstawowego, dokonanego na płaszczyźnie form gospodarki. Autor 
słusznie akcentuje, że wprowadzenie trwałego materiału do budownictwa obronnego 
nie ma żadnego związku z kolonizacją już choćby z powodu ustalonego w XIII w.



prawa wyłączności księcia we wznoszeniu grodów. Dla rozwoju budownictwa zamko
wego na Śląsku ogromne znaczenie ma natomiast inicjatywa książąt świdnickich, 
wynikająca z ich polityki wobec Czech.

W typologii zamków Autor zatrzymuje dawny podział na założenia regularne 
i nieregularne, wykazując jednak na przykładach, że typy te bynajmniej nie są zde
terminowane topografią. Nowym rozróżnieniem zamków proponowanym przez B. 
Guerquina jest podział, w zależności od genezy założenia, na odśrodkowe (powstałe 
z wolno stojącej wieży stopniowo obudowywanej) i dośrodkowe (powstałe przez wy
dzielenie pewnego terenu pierścieniem umocnień). Typowy dla Śląska jest układ 
drugi.

Osobną grupę założeń warownych, częstych na Śląsku, stanowią obronne wieże 
mieszkalne. Autor przeprowadza przekonywającą krytykę romantycznej interpre
tacji tych wież jako „stanic rycerskich" i wykazuje na przykładach, że pełniły one 
po prostu funkcję dworu. B. Guerquin sądz ,̂ iż wznosiły je rody rycerskie, omijając 
w ten sposób książęce prawo wyłączności we wznoszeniu warowni.

Specyficznie śląski przełom w historii zamków dokonuje się w ciągu XIV w. 
w związku z przejściem Śląska pod zwierzchność Czech i ograniczeniem władzy 
książęcej. Funkcja tych zamków zmienia się zasadniczo w XV w., kiedy wiele z nich 
staje się siedzibą rycerzy-rozbójników. Następny przełom przypada — jak w całej 
Europie — na drugą połowę XV w., która z rozpowszechnieniem broni palnej przy
nosi zmianę techniki wojennej. Na Śląsku towarzyszą temu zmiany układu zamków, 
wywołane wciąganiem w obręb murów budynków folwarcznych. Koniec w. XVI za
myka na Śląsku historię zamku; funkcja obronna i mieszkalna zostają ściśle rozdzie
lone; pierwszej służy nowy system fortyfikacji ziemnych wokół budynku-pałacu. 
Następne stulecie odbiera znaczenie militarne nawet takim założeniom, które ustę
pują miejsca twierdzom-miastom.

Przedstawione w dużym skrócie poglądy B. Guerquina na etapy rozwojowe, 
typy i genezę zamków śląskich dotyczą tak szerokiego zakresu zagadnień i zawie
rają tyle nowych propozycji, że wprost prowokują do postawienia dyskusyjnych 
znaków zapytania, przynajmniej w niektórych kwestiach. Do najogólniejszych i bu
dzących najwięcej wątpliwości należy rozróżnienie gród — zamek, definicja zamku 
i wyjaśnienie jego genezy. Granica czasowa obu typów budownictwa warownego 
przypada na Śląsku — według aktualnego stanu badań — na w. XIII. Czy jednak 
zanikanie grodu i rozpowszechnienie zamku wynikało istotnie tylko z innego układu 
stosunków ekonomicznych między fundatorem a wykonawcami?1 Czy nowy materiał 
(kamień, cegła) ma rzeczywiście tylko drugorzędne znaczenie dla rozróżnienia grodu 
i zamku? Odpowiedź na te pytania możliwa jest dopiero po bliższym wyjaśnieniu 
pojęcia grodu i zamku. Oto podstawowa definicja. B. Guerquina: „Zamkiem będziemy 
nazywać zespół elementów obrony i zabudowań mieszkalnych, zamknięty w obwód 
warowną linią obrony, powstały w drugiej połowie XIII wieku" (s. 18/19). Na taką 
definicję trudno się zgodzić. Pomijając wyraźne przejęzyczenie (zamiast „w drugiej 
połowie XIII wieku" powinno być chyba „po połowie XIII w.") trzeba jednak wy
tknąć definicji, iż jest jednocześnie i za obszerna, i za wąska. Za obszerna, gdyż 
obejmuje także średniowieczne miasto, które jest przecież „zespołem elementów 
obrony i zabudowań mieszkalnych,- zamkniętym w obwód warowną linią obrony". 
Za ciasna jest definicja w drugim swym członie, który wyznacza ścisłą granicę cza
sową zamku. Wobec braku dokładnie datowanego materiału jest to granica właściwie 
niesprawdzalna; co więcej, kryterium czasu powstania jest z tychże względów prak
tycznie nieprzydatne, właściwe więc byłoby znalezienie innego wyróżnika, opartego 
o cechy tkwiące obiektywnie w badanym materiale zabytkowym. Takim wyróżni



kiem, łatwym w praktycznym stosowaniu, było dotąd stosowane kryterium materiału, 
którego zmianę w Polsce właśnie od XIII w. można wyjaśnić głębszymi przyczynami 
historycznymi.

Sprzeciw Autora wobec rozróżniania typów warowni w zależności od rodzaju 
budulca jest słuszny o tyle, o ile wypływa z protestu przeciw przecenianiu czynnika 
materiału i konstrukcji. Ale można przecież, zachowując kryterium materiału, w de
finicji zamku określić zarazem jego niewątpliwą zależność od podstawowych czyn
ników zamkotwórczych. Za takie zaś należałoby uznać — wbrew Autorowi — nie 
formy gospodarki (które są odległą praprzyczyną przemian w całej architekturze, 
ale nie są siłą bezpośrednio określającą te przemiany), lecz funkcję społeczną wa
rowni, wysuwaną na pierwszy plan już przez Violet-le-Duca i uznaną przez najwy
bitniejszego specjalistę nowszych czasów — Bodo Ebhardta. Właśnie brak określenia 
funkcji sprawia, że definicję zamku B. Guerquina można odnieść i do miasta; to, co 
je  różni bowiem, mieści się w odpowiedzi na pytanie; komu i do czego służą?

Narzuca się zatem jako konieczność podanie w definicji zamku, iż był on sie
dzibą feudalnego władcy lub jego przedstawiciela, a zarazem narzędziem nie tylko 
obrony przed nieprzyjacielem z zewnątrz, ale i władzy wewnątrz kraju. Ten drugi 
aspekt został przez B. Guerquina niesłusznie zapoznany. Nawet przy tak typowej 
kwestii zamków miejskich nie dostrzegł Autor poza topograficzno-przestrzennym 
stosunkiem zamku i miasta zasadniczego konfliktu społecznego, z którego wynika 
i lokalizacja zamku miejskiego, i jego układ. Ekonomiczne zróżniczkowanie w obrę
bie klasy feudałów, powstanie warstwy spauperyzowanej wywołuje zjawisko ryce- 
rzy-rabusiów, którzy w XV w. opanowują wiele zamków w całej Europie i pod ich 
osłoną szukają dochodów na kupieckich wozach. Jest to jeden z ostatnich aktów tej 
od dawna istniejącej walki, której nigdy nie byłoby, gdyby zamki służyły tylko 
obronie kraju od zewnątrz.

Trwały materiał wprowadzony do budownictwa obronnego w ciągu XIII w. jest 
oczywiście tylko środkiem ułatwiającym pełnienie nowych funkcji. Jego przyjęcie 
to jednak sprawa o dużym znaczeniu, której nie można wyjaśnić, zamykając się 
sztucznie tylko w kręgu budownictwa zamkowego. Od X w. kamień staje się głównym 
materiałem w polskiej architekturze sakralnej, umożliwia przeniesienie z Zachodu 
form stylowych, budowla monumentalna wyrastająca w otoczeniu skromnych bu
dynków drewnianych pełni także rolę propagandową. Doświadczenia architektury 
sakralnej w zakresie konstrukcji i w zakresie wyrazu plastyczno-ideowego nie mogły 
być bez znaczenia dla kształtowania nowego typu warowni. Trzeba wreszcie pod
kreślić i pominiętą przez Autora sprawę związk.u śląskiej architektury warownej 
z zachodnioeuropejską. Właśnie od początku XIII w. zmieniona pod wpływem no
wych doświadczeń technika wojenna zmusza do zasadniczych przekształceń budo
wnictwo warowne całej Europy. Pomijanie tego czynnika przy rozważaniu prze
kształcenia grodu w zamek oznacza niesłuszne izolowanie Polski, która w tym czasie 
jest już przecież związana ściśle z życiem politycznym i kulturalnym Europy.

Kwestionując słuszność niektórych ogólnych sformułowań B. Guerquina, zdaję 
sobie sprawę z tego, że w ramach publikacji o zamkach śląskich Autor mógł przed
stawić kwestie ogólniejsze tylko w tym stopniu zwięzłości, który sprzyja uproszcze
niom, łatwym do zaczepienia w dyskusji.

Książka o zamkach śląkich zbiera duży materiał, zabytkowy najbogatszego w zam
ki regionu Polski, daje pierwszą naukową próbę jego uporządkowania i prezentuje 
bardzo cenne zestawienie pomiarów, źródeł ikonograficznych i bibliografii. Dołączony 
do książki bogaty album fotograficzny jest skutecznym środkiem zainteresowania 
nią także czytelnika niefachowca. Toteż zrozumiałe jest powodzenie tej książki, któ



rej mimo stosunkowo dużego nakładu można wróżyć następne wydanie. Mając na 
uwadze tę perspektywę, wynotowuję tu także kilka drobnych usterek, które należa
łoby w nowym wydaniu usunąć.

Sądzę, że książką należałoby objąć także takie rezydencje renesansowe, jak 
pominięte Płakowice i Gorzanów. Nie można przywiązywać zbyt wielkiego zna
czenia do faktu, iż są to w zasadzie pałace, pozbawione elementów obrony czy też 
świadectw ich wcześniejszego istnienia. Dla Gorzanowa można przy bliższym bada
niu znaleźć źródłową metrykę średniowieczną,, poświadczającą istnienie tu wcześniej
szego założenia obronnego. Zresztą szkoda, aby książka, która z takich czy innych 
względów obejmuje prawie wszystkie ważniejsze rezydencje renesansowe, pomijała 
dwa bardzo cenne, które ostatecznie nie tylko laicy, ale i fachowcy nazywają jednak 
„zamkami".

Lakoniczność omówień niektórych zamków prowadzi do nieporozumień. Zamkowi 
w Gościszowie (s. 47) poświęcono tylko dwa zdania o jego historii w XIII i XIV w. 
i na tym koniec, tak jak by zamek w ogóle przestał istnieć. Tymczasem 3 ilustracje 
umieszczone w książce pokazują budowlę renesansową, świadczącą o gruntownej 
przebudowie zamku ná przełomie XVI i XVII w. O tym trzeba by wspomnieć w tek
ście, gdyż tylko niewielu czytelników potrafi odczytać dalszą historię zamku z foto
grafii. Podobnego typu przeoczenie, bardziej jednak rażące, dotyczy Świerzawy. Na 
s. 77 omówienie zamku kończy się słowami: „Żadne ślady po zamku nie zachowały 
się", po czym dwa wiersze niżej podaje się objaśnienia trzech ilustracji do zamku 
w Świerzawie, z których wynika, że zamek jednak zachował się. Błąd pochodzi stąd, 
że nie rozróżniono dwu obiektów: zamku miejskiego w Świerzawie, z którego istotnie 
nie zachował się ślad, oraz dobrze zachowanego zamku pod Świerzawą (w miejsco
wości Stara Kraśnica). Ilustracje odnoszą się do tego drugiego i powinny mieć tytuł 
„Stara Kraśnica", tekst zaś dotyczy Świerzawy.

Omawiając Żagań (s. 87), Autor nie uwzględnił nowszej literatury (J. Worbs, 
A. Heinrich) i wiadomości dotyczące dwu różnych zamków w mieście (jeśli nie liczyć 
grodu koło Starego Żagania) odniósł do jednego z nich. Mylnie także przypisano 
fundację istniejącego pałacu barokowego Wallensteinowi zamiast W. Lobkowitzowi.

Kaplica zamkowa w Lubiniu jest datowana mylnie na początek XV w. W źródłach 
budowa je j wzmiankowana jest w r. 1348; potwierdza to zachowany portal z napisem 
fundacyjnym i datą 1349.

Pożar dworu biskupiego w Nysie miał miejsce nie w r. 1524, lecz w 1525; 
w r. 1526 odbudowę jego podjął nie Jan Turzo, nie żyjący już od sześciu lat, lecz 
jego następca Jakub Salza. 1

Wjazd do zamku w Brzegu nie prowadził „przez bramę umieszczoną w wysokiej 
wieży zwieńczonej renesansowym hełmem". Brama mieściła się i mieści w dużym 
budynku bramnym, na którego tarasie zbudowano w XVI w. jednokondygnacyjną 
wieżę (zniszczoną w XVIII w.).

Do usterek, którymi można obciążyć tzw, chochlika drukarskiego, należy zdanie 
o grodzie w Głogowie, wzmiankowanym rzekomo dopiero w XVI w. (miało być za
pewne — XI w.). Brakuje również nazwy zamku, w którym po raz pierwszy na 
Śląsku występuje wieża na rzucie kwadratu; na s. 23 tekst podaje, kto i kiedy bu
dował i przebudowywał zamek, brak jednak nazwy zamku i trudno się je j domyślić. 
Na s. 20, podając przykłady trzech różnych typów zamku, ten sam zamek w Namy
słowie zaliczono jednocześnie i do typu drugiego (słusznie), i do trzeciego (nie
słusznie).

Wydawnictwu, któremu na wstępie wyraziłem uznanie za zainteresowanie Ślą
skiem, należy się także ziarno goryczy. Dlaczego pożałowano czytelnikowi spisu



treści? Czy jego niezbędność w każdej książce wymaga uzasadnienia? Bez tego spisu 
tym bardziej razi brak tytułu w pierwszej ważnej części tekstowej. Część druga ma 
tytuł, ale za to nieodpowiedni: „Opis zabytków". Sugeruje on, że omawia się tam 
zabytki, tj. zachowane zamki lub ich fragmenty. Tymczasem wiele pozycji tej części 
odnosi się do zamków, po których wszelki zabytkowy ślad zaginął już przed wie
kami. Zresztą omówienia zamków są nie tyle opisem, co raczej ich krótką historią. 
Fotografie są bardzo dobre z wyjątkiem kilku zupełnie nie udanych w rodzaju 
il. 151, która przez swą szarość i nieostrość odbiera całe piękno fasadzie zamku 
brzeskiego.

M ieczysław Zlat

J. M a c e k ,  O TŘÍDNÍM BOJI ZA FEUDALISMU (Československý časopis histo
rický, R. V, 1957, nr 2, s. 289—301).

Od czasu przeprowadzenia przez historyków radzieckich dyskusji o istocie i roli 
walki klasowej na wsi w epoce feudalizmu1 nie spotykamy właściwie w historio
grafii marksistowskiej tego typu oryginalnych prac teoretycznych. W marksistowskiej 
literaturze historycznej ograniczono się bowiem do mniej lub bardziej twórczego 
zastosowania wyników tej dyskusji do badań nad dziejami walki klasowej chłopów 
w poszczególnych krajach, głównie obozu socjalizmu, a najczęściej do mechanicznego 
streszczenia i powtarzania wywodów i twierdzeń uczonych radzieckich. Tak było 
m. in. w Polsce 1 2. W międzyczasie dzięki intensywnym badaniom archiwalnym zgro
madzono dużą ilość nowych faktów do problemu antyfeudalnych ruchów chłopskich 
pozwalających niejeden dotychczas przyjęty sąd uzupełnić, skorygować, podważyć, 
a czasami nawet wręcz odrzucić jako błędny. Mimo to prace teoretyczne nie poja
wiały się, aczkolwiek niekiedy wysuwano postulat przeprowadzenia tego rodzaju 
badań3. Dopiero niedawno tę poważną lukę w historiografii marksistowskiej wy
pełnił uczony czechosłowacki, J. Macek, publikując wyżej cytowany artykuł.

Wprawdzie Autor zastrzega się wyraźnie, że jego rozważania odnoszą się tylko 
do ruchów społecznych na terenie dzisiejszej Czechosłowacji, ale znaczenie jego 
artykułu wybiega poza granice tego kraju podobnie jak poprzednio dyskusja uczo
nych radzieckich. Polega ono — zresztą w myśl założeń samego Autora — nie tyle 
na rozstrzygnięciu zagadnień spornych, ile na zainicjowaniu dyskusji. Pokazało się 
to już na specjalnie zorganizowanym przez Instytut Historii ČsAV zebraniu dysku
syjnym, w czasie którego pod adresem Autora podniesiono szereg zarzutów4.

Na tym miejscu pragniemy dorzucić kilka uwag na temat walki klasowbj chłopów 
w okresie późnego feudalizmu, posługując się materiałem tak z terenu dzisiejszej 
Czechosłowacji, jak i faktami zaczerpniętymi z dziejów chłopów śląskich, łużyckich 
i polskich. Zdajemy sobie wprawdzie sprawę z tego, że stosunki społeczno-ekono
miczne w poszczególnych krajach nieraz mocno się między sobą różniły, ale też 
często posiadały sporo cech wspólnych. W naszym wypadku tych cech wspólnych

1 W pierwszym rzędzie wypowiedzi B. F. P o r s z n i e w a  w „Izwiestija AN SSR", 
Ser. Istorii i Filosofii, t. V, 1948, nr 6; t. VI, 1949, nr 6; t. VII, 1950, nr 3 i nr 5 oraz 
artykuł E. A. K o s m i n s  k i e g o ,  O zagadnieniu wałki klasow ej w epoce feuda
lizmu (Zeszyty Historyczne Nowych Dróg, 1951, z. 4, s. 30—51).

2 Por. np. S. S z c z o t k a ,  Z dziejów  chłopów  polskich, Warszawa 1951, s. 8—9. 
Literaturę czeską, słowacką i węgierską podaje J. Macek w cytowanym wyżej arty
kule, s. 290.

3 K. M a l e c z y ń s k i ,  Sprawa charakterystyki ogólnej i klasy fikacji walki k la 
sow ej chłopów przeciw ko uciskowi (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, Warszawa 
1955, s. 223—224).

4 Diskuse o třídním boji za feudalismu  (ČČH, R. V, 1957, nr 2, s. 395—397).
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jest szczególnie dużo, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagą takie terytoria, jak Śląsk 
lub Łużyce, które przez znaczną część interesującego nas okresu wchodziły w skład 
krajów korony św. Wacława, a hrabstwo kłodzkie stanowiło nawet do 1741 r. inte
gralną część Królestwa Czeskiego. Stosunki panujące na wsi śląskiej, zwłaszcza 
kłodzkiej, oraz łużyckiej były bardziej zbliżone do stosunków na wsi czeskiej niż 
choćby te same na wsi słowackiej. Posługując się materiałami z dziejów chłopa 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej, wybieraliśmy na ogół takie, które odnoszą- się do 
zjawisk występujących również na wsi czeskiej, morawskiej lub słowackiej, a zwłasz
cza tej ostatniej.

Najwięcej zastrzeżeń budzi podstawowa teza J. Macka, głosząca, że nasilenie 
walki klasowej na wsi jest ściśle związane ze zmianami ekonomicznymi, a zwłaszcza 
ze zmianami w formach renty feudalnej. I tak według niego ruch husycki w Cze
chach związany jest z rozpowszechnieniem się renty pieniężnej, wojna chłopska 
1680 r. — renty odrobkowej, powstanie 1775 r. wreszcie związane jest z upowszech
nieniem i zdobyciem przewagi przez rentę pieniężną. Z wywodami Autora w tym 
punkcie trudno jest się zgodzić. Nie można negować, że czynnik ekonomiczny w wal
ce klasowej w epoce feudalizmu odgrywał ogromną rolę, że najczęściej walka ta 
toczyła się wokół takiej czy innej formy renty feudalnej, jednakże trzeba z drugiej 
strony powiedzieć, iż zmianami ekonomicznymi, zmianami w formach renty feudalnej 
nie da się wytłumaczyć bezpośrednio wszystkich chłopskich ruchów społecznych 
w epoce feudalizmu, że nie sposób pominąć przy tym czynnika społecznego, poli
tycznego, religijnego itp. Nie można przecież odrzucać przeciwieństw społecznych 
jako czynnika wpływającego aktywnie na przebieg walk klasowych tylko dlatego, 
że w ostatecznej instancji są one wywołane przeciwieństwami ekonomicznymi. Po
dobnie ma się rzecz z czynnikiem politycznym i religijnym.

Gdybyśmy brali pod uwagę tylko zmiany ekonomiczne, to nie potrafilibyśmy 
wyjaśnić przyczyn wybuchu takiego choćby ruchu chłopskiego, jak wołoskie powsta
nia na Morawach w okresie wojny trzydziestoletniej5 *. Notabene Autor pomija wznie
sienie fali walk klasowych w Czechach w okresie wojny trzydziestoletniej chyba 
właśnie dlatego, że nie da się je j wyjaśnić zmianami ekonomicznymi. Trudno byłoby 
też zastosować to kryterium dla wyjaśnienia ogromnego natężenia zbiegostwa w Cze
chach fi, i nie tylko Czechach, bo także na Śląsku7, w Górnych Łużycach i innych 
krajach8 po wojnie trzydziestoletniej. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że prócz przy
czyn czysto ekonomicznych wielką rolę odegrały przy tym także przyczyny społeczne 
i religijne.

Podobnych przykładów dostarczają nam również dzieje walk iklasowych chłopów 
śląskich. Czyż zmianami w formach renty feudalnej można np. wyjaśnić przyczyny 
powstania tzw. związku chłopskiego w hrabstwie kłodzkim w początkach wojny trzy
dziestoletniej i współczesne im ruchy chłopskie w księstwie świdnicko-jaworskim?9

5 F. D o s t á l ,  Valašská povstání za třicetileté války  1641—1644, Praha 1956.
8 Por. Diskuse o třídním boji za ieudalismu, s. 396.
7 J. L e s z c z y ń s k i ,  Ludzie luźni i czeladź najemna na Śląsku w pierwszym  

dziesięcioleciu  po w ojnie trzydziestoletniej (Sobótka, 1956, nr 4, s. 535—542).
8 W. B o e 1 c k e, Zur Lage der Oberiąusitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 

zum ausgehenden 18. Jahrhundert (Letopis Instituta za Serbski Ludospyt, Ser. B, 1955, 
nr 2, s. 111— 113); J . N i c h t w e i s s ,  Das Bauernlegen in M ecklenburg, Berlin 1954, 
s. 60.

9 V o 1 k m e r, Die Glotzer Bauern im böhmisch-pfälzischen Kriege 1618—1623 
(Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz, R. I, 
1881/82, s. 123—144); G. C r o o n ,  Die landständische Verfassung von Schweidnitz—Ja- 
uer (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXVII, Breslau 1912, s. 59^—61); G. P a l m,  A d a  
publica, t. II, Breslau 1872, s. 176 i 310.



Podobnie ma się rzecz z powstaniem chłopskim na tych terenach w latach 1679—1680 10 11. 
Przykładów na to jest znacznie więcej, gdyż w każdym niemal ruchu chłopskim 
można obserwować przeplatanie się różnych przyczyn, niekoniecznie tylko ekono
micznych, np. w powstaniu w dobrach jezuickich w Otyniu w 1673 r. 11 lub powsta
niu chłopów niemodlińskich w latach dwudziestych XViil w .12

Zresztą podział etapów walki klasowej chłopów według panującej formy renty 
feudalnej jest bardzo szeroki, a zatem i bezcelowy, nie oddaje charakterystycznych 
cech epoki. Jako przykład można tutaj podać powstanie chłopskie w 1775 r. W po
wstaniu tym różne grupy występowały z różnymi, nieraz całkiem różnymi żądaniami. 
Najczęściej co prawda powtarzało się żądanie zniesienia pańszczyzny, co jednak 
nie świadczy wcale o tym, żeby „pieniężne formy renty uzyskiwały znowu przewagę", 
gdyż w tym momencie wcale jeszcze tak nie by ło13. Nie wolno też chyba robić 
z powstania 1775 r. ciągu dalszego powstania 1680 r., ponieważ żądania chłopów 
w 1680 r. były poniekąd inne, a jeśli nawet pewne żądania się powtarzały, to jeszcze
0 niczym nie świadczy, gdyż wiele z nich znaleźć możemy także w powstaniach 
chłopskich XVI w.

Konkludując pragniemy stwierdzić, że walka klasowa chłopów w epoce feuda
lizmu jest odbiciem konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, a nie tylko ekono
micznej, i że bardzo często wpływają na nią również jeszcze inne czynniki, zwłaszcza 
religijne i polityczne.

Pisząc o zmianach form renty feudalnej jako o głównej przyczynie walki klaso
wej chłopów, J. Macek pomija milczeniem drugą stronę tego zagadnienia, a miano
wicie wpływ walki klasowej chłopów na zmiany form renty feudalnej, na ich prze
kształcanie się i upowszechnianie. Tak np. rezultatem oporu chłopskiego wyrażają
cego się w zbiegostwie było rozpowszechnienie się i zwycięstwo renty pieniężnej 
w trzynastowiecznej Polsce. Oczywiście walka klasowa chłopów nie stanowiła przy 
tym jedynego czynnika, ale obok czynników postępu gospodarczego była najisto
tniejszym momentem, który spowodował przejście do renty pieniężnej14.

Pewne zastrzeżenia nasuwają się również przy czytaniu tej części artykułu J. 
Macka, w której omawia On formy walki klasowej chłopów. Zgodzić się można, że 
istnieje ich duża ilość, że można je  dzielić na indywidualne i zbiorowe, na ukryte
1 jawne. Często również dzieli się je  na czynne i bierne. Sporne są natomiast kry
teria oceny poszczególnych form walki klasowej. J . Macek klasyfikuje je według 
stopnia intensywności. Z tego powodu najwyżej stawia zbrojne powstania chłopskie. 
Pomija natomiast kryterium skuteczności poszczególnych form walki klasowej chło
pów; wzięcie go pod uwagę zmienia niemal całkowicie hierarchię ważności tych form. 
W polskiej historiografii na to kryterium zwrócono dość dawno uwagę15, a szerzej

10 C r o o n ,  op. cif.; S. M i c h a l k i e  wi c z ,  Kilka epizodów z dziejów  walk 
chłopskich na Śląsku w XVII i XVIII w. (Szkice z dziejów Śląska, t. I, Warszawa 
1953, s. 296—307).

11 H. H o f f m a n n ,  Die Jesuiten  in Deutsch—W aitenberg, Schweidnitz 1931, 
s. 40 nn.

12 J . G i e r o w s k i ,  S. M i c h a l k i e w i c z ,  W ystąpienia chłopów  w Niemodliń- 
skiem  w dwudziestych latach XVIII w ieku  (Studia i materiały z dziejów Śląska, t. I, 
Wrocław 1957, s. 45 nn.).

13 Por. O. J a n e č e k ,  Povstání nevolníků v českých zemích roku 1775, Praha 
1954; t e n ż e ,  Příspěvky k  dějinám třídních bojů v Cechach  (I, Acta Universitatis 
Carolinae 1955, Historica 6).

14 J. B a r d a c h ,  Rola w alki klasow ej w przemianie form renty feudalnej ... 
(Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, t. I, Warszawa 1953, 
s. 431).

15 I. T. B a r a n o w s k i ,  Wieś i folwark, Warszawa 1914, s. 85.



zajął się nim ostatnio S. Rusiński16. Oceniając poszczególne formy walki klasowej 
z punktu widzenia ich skuteczności, stwierdzić należy, że otwarte, krwawe konflikty 
z dworem na ogół nie tylko nie przyspieszały upadku ustroju feudalnego, ale wręcz 
go umacniały, mobilizując feudałów do orężnego rozprawienia się z poddanymi; te 
zbrojne powstania po dłuższym lub krótszym okresie beznadziejnej walki kończyły 
się całkowitą klęską chłopów, ściągając na nich najokrutniejsze represje. Wielu 
chłopów, a przede wszystkim przywódcy chłopscy, przypłaciło powstanie życiem lub 
w najlepszym wypadku ciężkim więzieniem.

Zupełnie inaczej ma się rzecz, jeśli weźmiemy pod uwagę tzw. niższe formy 
walki klasowej. Należała do nich codzienna podjazdowa walka chłopów z dworem, 
polegająca na indywidualnym lub zbiorowym uchylaniu się od wypełniania powin
ności feudalnych lub niedbałym ich wykonywaniu, na sabotowaniu rozporządzeń 
pańskich przez wychodzenie do pracy we dworze z gorszym inwentarzem pociągo
wym i z gorszymi narzędziami, przez niestaranną orkę i siewy, i w ogóle niedbałą 
pracę przy wskazanych przez feudałów zajęciach. Do tych form walki należało rów
nież nieterminowe uiszczanie czynszów pieniężnych i w naturze, skracanie sobie 
przez chłopów pańszczyzny przez późne wychodzenie do pracy na gruntach dwor
skich i wczesne z niej odchodzenie. Wobec tego nieustannego sabotażu dwór był 
bezradny. Z drugiej strony to szkodzenie na każdym kroku feudałom było jednym 
z głównych czynników, które walnie przyczyniły się do załamania ustroju feudalnego. 
Nic więc dziwnego, że we wszystkich rozporządzeniach regulujących stosunek pod
danych do zwierzchności oraz w bardzo wielu wyrokach w sporach między chło
pami a feudałami niezmiennie powtarzają się przepisy nakazujące poddanym termi
nowe uiszczanie czynszów pieniężnych i naturalnych, dziesięciny i podatków, pilne 
i staranne wykonywanie pańszczyzny oraz wychodzenie do pracy na gruntach fol
warcznych z dobrym inwentarzem pociągowym i z dobrymi narzędziami. Wiele miej
sca tej kwestii poświęca się także w podręcznikach rolnictwa17.

Równie skutecznym instrumentem walki klasowej chłopów było zbiegostwo. Po
ciągało ono za sobą dezorganizację gospodarki pańskiej, narażało dwór na poważne 
straty finansowe. Bardzo często zbiegowie zabierali ze sobą inwentarz żywy, narzę
dzia, a nawet zapasy zboża, zostawiając gospodarstwo w stanie ruiny. Pozostawione 
często bez opieki gospodarstwo niszczało do reszty. Wynikiem zbiegostwa były 
liczne pustki, a co za tym idzie — zmniejszenie się dochodów feudałów, którzy 
tracili darmowe ręce do pracy i wszelkie świadczenia naturalne, i pieniężne na rzecz 
dworu. Obsadzanie pustek nowymi gospodarzami nie należało również do łatwych 
przedsięwzięć, bo nie zawsze znajdowano chętnych do ich objęcia. Jeśli nawet ktoś 
chętny się znalazł, pociągało to za sobą znaczne wydatki pieniężne. Kosztowne było 
też restytuowanie zbiegłych chłopów. Zbiegostwo kryło w sobie jeszcze inne nie
bezpieczeństwo dla klasy panującej. Było ono chorobą zaraźliwą, ucieczka jednego 
lub kilku poddanych z danej wsi względnie dominium skłaniała do udania się7 na 
tę drogę także innych. Zbiegostwo wreszcie zmuszało feudałów do zwiększania za- 18

18 S. R u s i ń s k i ,  Drogi rozw ojow e folwarku pańszczyźnianego (Przegląd Histo
ryczny, 1956, nr 4, s. 649—650). Por. też bardzo instruktywne uwagi na temat form 
walki klasowej chłopów w epoce późnego feudalizmu zawarte w pracy J. T o p o l 
s k i e g o ,  Położenie i w alka klasow a chłopów  w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego, Warszawa 1956, s. 207 i n.

17 Por. np. F. F r a n ć i ć, W ałka klasow a chłopów  czeskich w XVII wieku  (So
bótka, VIII, 1953, s. 174 nn.); E. P a l m,  Beiträge zur G eschichte des K lassenkam pfes 
des Oberlausitzer Landvolks zur Zeit des Spätfeudalismus (Letopis Instituta za Serbski 
Ludospyt, Ser. B, 1953, nr 1, s. 35). Na Śląsku podobnych ustaw wydawano bardzo 
wiele.



łcgi folwarcznej, do zatrudniania na folwarkach sił najemnych. Sprzyjało więc rozwo
jowi stosunków czynszowych na wsi, podważając i od tej strony ustrój oparty na 
pańszczyźnianej pracy chłopa 18.

W świetle tego, co powiedzieliśmy wyżej o zbiegostwie, trudno jest zgodzić się 
z J . Maćkiem, że stanowi ono bardzo prymitywną formę walki klasowej chłopstwa. 
Niewątpliwie słuszne jest twierdzenie J . Macka, że nie każdy przejaw łamania feu
dalnego prawa można uznać za przejaw walki klasowej. Tak chyba jest z przemytem 
soli, zboża i innych towarów, kradzieżą drzewa w lasach pańskich, wyławianiem ryb 
itp. Za przejawy walki klasowej można je uznać tylko w pewnych przypadkach, np. 
gdy w czasie sporu z dworem o prawo korzystania z lasów lub pastwisk dworskich 
chłopi wyrąbywali w nich drzewa na własny użytek i wypasali trawę.

Pewne uwagi krytyczne nasuwają się przy czytaniu tej części artykułu J. Macka, 
w której omawia On zbójnictwo jako jedną z form walki klasowej chłopów w epoce 
feudalizmu. Popełnia przy tym podobny błąd, jaki swojego czasu robili niektórzy 
historycy polscy zajmujący się zagadnieniem zbójnictwa na ziemiach polskich18 19. 
Traktuje mianowicie zbójnictwo jako całość o jednolitym charakterze, nie widząc, 
że obok elementów walki z krzywdą społeczną, z wyzyskiem i uciskiem ze strony 
feudałów występuje w nim także czynnik zwykłego bandytyzmu, przy czym tego 
ostatniego było niekiedy znacznie więcej niż elementu walki klasowej. Mówi o tym 
następujący przykład zaczerpnięty z polskiej części Beskidu Zachodniego. J. Bardach 
w recenzji pracy W. Ochmańskiego, Zbójnictwo góralskie, zwrócił uwagę, że na 
ogólną ilość 119 napadów zbójnickich zanotowanych w księgach miasta Żywca tylko 
19 skierowanych było przeciwko dworom i folwarkom, a 70 przeciwko bogatszym 
chłopom, 2 — Żydom, 21 — kupcom, rzemieślnikom i kramarzom, 31 — szałasom 
i 6 innym20. Uczony radziecki I. S. Miller, pisząc o zbójnictwie na Podhalu, stwier
dzał, że w nim „rozbój i walka chłopska często się przeplatały 21.

Powyższe przykłady wskazują wyraźnie na istnienie w zbójnictwie na terenie 
Polski obok akcentów antyfeudalnej walki elementów bandytyzmu. Można nawet 
zaryzykować twierdzenie, że bardzo często główny kierunek zbójnictwa nie zwracał 
się przeciwko feudałom, gdyż rozbój, stanowiący główną podstawę egzystencji zbój
ników, prowadził często do zwichnięcia linii walki klasowej. Dlatego też przy bada
niu zbójnictwa jako formy walki klasowej chłopów należy badać każdy wypadek 
z osobna, żeby stwierdzić, czy istotnie w danym wypadku mamy do czynienia z an- 
tyfeudalną walką, czy też ze zwykłym bandytyzmem22. Przypuszczać można, że 
zbójnictwo po czechosłowackiej stronie Karpat nie różniło się zbytnio od zbój
nictwa po stronie polskiej, tak że bliższa'jego analiza doprowadzi zapewne do mniej 
więcej podobnych wniosków, do jakich doszliśmy wyżej. Wskazują na to choćby 
dzieje Ondraszka i jego drużyny 23.

Mimo powyższych zastrzeżeń zbójnictwo miało jednak ogromne znaczenie dla 
antyfeudalnej walki chłopstwa, wpływając przez swoją aktywność na jego postawę, 
mobilizując je do walki z wyzyskiem i uciskiem feudalnym. Zbójnicy przecież nie 
zrywali kontaktów z rodzinami, z rodzinnymi wsiami i ich mieszkańcami. „Istotną

18 R u s i ń s k i ,  op. cif., s. 649—650.
19 W. O c h m a ń s k i ,  Zbójnictwo góralskie. Z dziejów  walki klasow ej wsi 

górskiej, Warszawa 1950; S. S z c z o t k a ,  W alka klasow a chłopa polskiego w XV 
i XVI w. (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, s. 216),

29 „Przegląd Historyczny", t. XLI1I, 1952, z. 1, s. 155.
21 I. S. M i l l e r ,  Powstanie chłopskie na Podhalu w 1651 r. Ruch chłopski 

w W ielkopolsce w 1651 /., Warszawa 1952, s. 43.
22 J. B a r d a c h ,  Zbójnictwo a powstanie chłopskie. Rola suplik i skarg wno

szonych do sądów reierendarskich  (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, s. 227).
23 Zbojnické dokumenty, wyd. L. B r o ż e k ,  Opava 1955.



rolę zbójnictwa należy upatrywać również w tym, że dawało ono podstawę pieśni, 
opowieściom i legendom o zbójnikach, w których znajdowały swój ideologiczny 
wyraz antyfeudalne, buntownicze nastroje mas chłopskich"24. Znaczenie zbójnictwa 
polegało wreszcie na tym, że gdy nie było możliwości prowadzenia bardziej otwartej 
formy walki z dworem, wówczas chłopi imali się zbójnictwa. Tak było np. na Mo
rawach po powstaniach wołoskich w czasie wojny trzydziestoletniej 25 oraz w tym 
samym czasie w ziemi wałbrzyskiej 26, tak też było na Podhalu w okresie poprze
dzającym wybuch powstania Kostki-Napierskiego 27 28,

Dyskusyjna jest także kwestia oceny suplik i skarg wnoszonych do pana lub do 
władz państwowych. J. Macek wyraźnie nie docenia znaczenia tej formy walki kla
sowej chłopów, uważając ją  za bardzo prymitywną i właściwie zmierzającą do ,,po
kojowego, polubownego" załatwienia sporu z dworem. W zorganizowanej nad jego 
artykułem dyskusji kwestia ta wywołała bodaj najwięcej uwag polemicznych, przy 
czym stanowiska dyskutantów nieraz diametralnie się od siebie różniły, jedni bowiem 
twierdzili, że suplik i skarg nie można uważać za wyraz walki klasowej, inni uwa
żali, że są one je j formą2a. Podobnie zresztą było także w historiografii polskiej 29. 
Wydaje się jednak, że nie można się zgodzić z negacją zanoszenia skarg i suplik 
jako formy walki klasowej chłopstwa. Chłopi bowiem w tej formie walki wykazują 
dużo inicjatywy, wiele uporu i wytrwałości, wyzyskując maksymalnie te minimalne 
możliwości walki legalnej w ramach ustroju feudalnego. Samo redagowanie skarg 
i suplik, ich zanoszenie do pana lub władcy aktywizowało chłopów, pomagało im 
w uświadomieniu sobie doznawanych ze strony dworu krzywd, wyzysku i ucisku. 
Prowadziło także do prób zorganizowania się chłopów z danej wsi lub nawet całego 
dominium, gdyż poprzedzone na ogół było szeregiem „potajemnych zmów, schadzek 
i knowań".

Nie można jednak zapominać, że te możliwości walki legalnej, jakie w większym 
lub mniejszym stopniu stwarzał chłopom ustrój feudalny, stanowiły niejako katali
zator rewolucyjnych nastrojów chłopskich, w niej bowiem masy chłopskie bardzo 
często wyładowywały swoją energię rewolucyjną, swoją wolę walki. Charaktery
styczne jest, że próby zamknięcia chłopom tej możliwości walki prowadziły niekiedy 
do zbrojnych konfliktów z feudałami. Tak było np. w wypadku powstania chłopskiego 
w księstwie świdnicko-jaworskim w 1680 r., do czego stany tego księstwa otwarcie 
się przyznawały30. Nie inaczej było także w Górnych Łużycach w latach pięćdzie
siątych XVII w .31

W artykule J . Macka pominięte zostało ważne dla określenia istoty i roli walki 
klasowej chłopów w epoce feudalizmu zagadnienie, a mianowicie kwestia aktywności 
poszczególnych warstw i grup ludności wiejskiej w walce z dworem i kierownictwa 
w powstaniach chłopskich. Rozwarstwienie wsi w okresie późnego feudalizmu jest 
chyba widoczne i należy się zastanowić, które warstwy ludności najczęściej wy

24 J. B a r d a c h ,  recenzja z cytowanej pracy W. Ochmańskiego, s. 156.
25 Por. głos w dyskusji nad artykułem J. Macka — M. Myški, Diskuse..., s. 396.
26 S. M i c h a l k i e w i c z ,  W alki klasow e ziemi w ałbrzyskiej, Wałbrzych 1956, 

s. 14.
27 M i l l e r ,  op. cit., s. 39 nn.
28 Por. Diskuse..., s. 395—396.
29 Z historyków polskich S. Szczotka nie uważał wnoszenia suplik i skarg za 

formę walki klasowej, twierdząc, że „ta forma walki chłopów świadczyła jedynie 
o oporze i wytrwałości poddanych, o ich wierze w sprawiedliwość i miłosierdzie do
brego monarchy", op. cit., s. 213.

3U C r o o n ,  op. cit., s. 61.
31 Landtag Oculi 1660. Propositio i Schluss, 4, WAP Wrocław, Archiwum Miasta 
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stępowały przeciwko feudałom, które najaktywniej uczestniczyły w walce z nimi 
i które tą walką kierowały. Kwestia ta nie jest dotychczas w polskiej nauce histo
rycznej dokładniej opracowana. Podobnie zresztą jest w Czechach. Na Śląsku np. 
do walki z dworem powstawali przede wszystkim pańszczyźniani kmiecie oraz za
grodnicy. Wśród powstańców spotykamy również często młynarzy, karczmarzy i rze
mieślników wiejskich. \l) wiele mniejszą aktywność wykazywała natomiast biedota 
wiejska, chałupnicy i komornicy. Wyjątek stanowią powstania tkaczy, wystąpienia 
chłopskie przeciwko kontrreformacji oraz zbiegostwo, w których odgrywała ona 
pierwsze skrzypce. Na czele antyfeudalnych ruchów chłopskich na tym terenie sta
wali też przeważnie zamożniejsi przedstawiciele wsi, kmiecie, młynarze, karczmarze 
i sołtysi. Wyjątki się zdarzały, ale były one stosunkowo rzadkie. Jednym z nich 
był np. parobek owczarski Antoni — jeden z najwybitniejszych przywódców ruchu 
anabaptyjskiego na Śląsku w latach osiemdziesiątych XVI w .32

Podobne zjawisko jak na Śląsku obserwować również możemy w Górnych Łu- 
życach, aczkolwiek trzeba przyznać, że tam aktywność biedoty wiejskiej była nieco 
większa.

Nie wyjaśnione pozostaje stanowisko „wolnych" kmieci w powstaniach chłop
skich, np. Antoniego Nývlta w 1775 r. W okresie późnego feudalizmu w ogóle trudno 
jest określić ich sytuację społeczną. Z jednej strony bowiem należą oni do klasy 
chłopskiej, wśród której stanowią warstwę specjalnie uprzywilejowaną, z drugiej 
jednak są panami — chciałoby się rzec — feudalnymi w stosunku do swoich pod
danych. Bardzo często bowiem posiadali oni swoich chałupników, zagrodników, a na
wet niekiedy niektórzy kmiecie odrabiali na ich rzecz pańszczyznę33. Czy walkę 
między nimi a ich poddanymi mamy prawo nazywać walką klasową? A jeśli nie — to 
czym ona właściwie była? Przypomina się tutaj mimo woli analogia między tym 
konfliktem a konfliktem między miastem-feudałem a jego poddanymi.

Autor nie rozpatruje również walki w łonie wsi feudalnej w epoce późnego 
feudalizmu. ,Nie ulega wątpliwości, że wieś ta rozdarta jest często sprzecznościami, 
które notabene niekiedy są wyzyskiwane przez dwór w walce z „buntowniczymi" 
poddanymi. Te walki wewnątrz feudalnej wsi przypominają mocno walkę dołów 
miejskich z patrycjatem.

Równie skomplikowana jest kwestia walki klasowej w miastach i miasteczkach. 
Toczyła się ona zapewne w trzech płaszczyznach: walki wewnętrzne w miastach, 
walki miast z feudałami i wreszcie walka miast-feudałów z ich poddanymi. Zdarzały 
się przecież wypadki, że nawet miasta prywatne posiadały własne wsie, których 
mieszkańcy prowadzili z nimi nieraz ostrą walkę. Jako przykład można podać mia
steczko Lubliniec na Górnym Śląsku, na przełomie XVI i XVII w., które było wła
snością Kochtickich i posiadało własną wieś Steblów34. Sprawa ta jest szczególnie 
skomplikowana i wymaga jeszcze dokładnego opracowania i intensywnych badań.

Pomijając szereg drobnych nieścisłości i przeoczeń, które zakradły się do arty
kułu J. Macka, jak np. pominięcie przy omawianiu dotychczasowego dorobku uczo
nych czechosłowackich na odcinku teoretycznych prac na temat walki klasowej 
chłopów artykułu J. Polišenskiego O úloze lidových hnuti na východní M oravě

32 J . L e s z c z y ń s k i ,  W alka klasow a chłopów  śląskich w latach 1576—1764, 
rozdział z przygotowywanej do druku Historii Śląska.

33 Por. np. Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z 1566 i 1567 r., wyd. 
R. H e c k  i J.  L e s z c z y ń s k i ,  Wrocław 1956; A. B 1 a s c h k a, Die Grafschaft 
Glatz nach dem Dreissigjährigen Kriege (Jahrbuch des Vereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, R. I, 1926, s. 43—146).

34 L. M u s i o ł ,  Dzieje parafii lublinieckiej, maszynopis złożony w Archiwum pa
rafii rzymskokatolickiej w Lublińcu,



v období pozdního feudalismu (Český lid, 1952), stwierdzić pragniemy, że niewątpli
wie spełni on swoje zadanie, wywołując ożywioną dyskusję nad teoretyczną i meto
dologiczną stroną zagadnienia walki klasowej w mieście i na wsi w epoce feudalizmu. 
Dyskusja ta wykroczy na pewno poza granice Czechosłowacji. Artykuł ten stanowi 
też wyraźny postęp w dotychczasowych badaniach nad tym tak interesującym i waż
nym odcinkiem naszej wiedzy historycznej.

Józ e f Leszczyński

M. S z y r o c k i  i Z. Ż y g u l s k i ,  SILESIACA. WYBÓR Z DZIEŁ PISARZY 
SLĄSKO-NIEMIECKICH XVII W. W TEKSTACH ORYGINALNYCH I POLSKICH 
PRZEKŁAD ANI ACH, PWN, Warszawa 1957, s. 232.

Badaniom nad piśmiennictwem niemieckim na Śląsku w XVII w. poświęcono u nas 
od zakończenia ostatniej wojny, od powrotu ziem śląskich do Polski, sporo uwagi. 
Germaniści polscy w swych rozprawach i artykułach stawiali często w centrum za
gadnienia sprawę oddziaływania kultury polskiej, zwłaszcza literatury, na twórczość 
pisarzy śląsko-niemieckich tego okresu. Spośród prac z tej dziedziny wymienić na
leży publikacje Cieśli, Ogrodzińskiego, Pipreka, Anny Wróbel oraz szereg rozpraw 
Autorów Silesiaców. Niniejsza antologia jest w tym zestawieniu pozycją tym cen
niejszą, że informuje czytelnika w sposób bezpośredni o żywych związkach Śląska 
z Polską na przestrzeni w. XVII, odsyłając go wprost do źródeł, do dzieł pisarzy 
niemieckich.

Autorzy antologii zebrali i opracowali bogaty i różnorodny materiał dowodzący 
niezbicie silnego promieniowania kultury polskiej na piśmiennictwo niemieckie na 
Śląsku. Znajdujemy tu wiersze pochwalne, pisane na cześć królów i wybitniejszych 
osobistości z Polski, przekłady pieśni, psalmów i fraszek Kochanowskiego; wyjątki 
z kronik dotyczących dziejów Polski, dłuższe fragmenty udramatyzowanego podania 
o Piaście i Popielu; epigramaty, listy, wiersze okolicznościowe oraz wyjątki z po
wieści; teksty niemieckie i łacińskie, a także wiersze poetów niemieckich pisane w ję 
zyku polskim. W sumie tom zawiera wybór tekstów 21 pisarzy — od Opitza do 
J. Chr. Giinthera — oraz fragmenty dwóch utworów anonimowych, obejmuje więc 
stuletni okres literatury niemieckiej na Śląsku, od pierwszych dziesięcioleci XVII w. 
do początków XVIII w. Obok materiałów odnoszących się bezpośrednio do spraw 

polskich zamieszczono również pewną ilość tekstów mówiących o stosunkach spo
łecznych na Śląsku.

Wybór tekstów został poprzedzony obszernym wstępem, napisanym żywo i przy
stępnie, w którym Autorzy informują dokładnie i ze świetną znajomością przedmiotu
0 piśmiennictwie niemieckim na terenie Śląska. Wstęp został pomyślany jako wpro
wadzenie do cytowanych w antologii dzieł; daje jednak nie tylko sylwetki poszcze
gólnych pisarzy z wnikliwą analizą ich twórczości i oceną znaczenia rozwoju lite
ratury niemieckiej, nie tylko naświetla sprawę oddziaływania poetów polskich na 
śląsko-niemieckich, ale ponadto daje ogólny pogląd na piśmiennictwo niemieckie 
Śląska XVII w. Autorzy ukazują na tle skomplikowanych stosunków społecznych, 
politycznych i kulturalnych, jak tworzyła się i rozwijała — właśnie na terenie 
Śląska — narodowa literatura niemiecka, podkreślając przy tym, że „podstaw naro
dowej literatury niemieckiej nie stworzono na gruncie szowinistycznych tendencji"
1 że „przedstawiciele postępowych nurtów kultury niemieckiej potrafili wznieść się 
ponad antagonizmy narodowościowe, podsycane przez klasy panujące i posiadające". 
Główną uwagę zwrócono oczywiście na więzy narodowościowe, ekonomiczne, kultu
ralne i wyznaniowe, łączące w tym czasie Śląsk z Polską, i wykazano, że pisarze



niemieccy byli niejednokrotnie dobrze obznajomieni z historią Polski i polską litera
turą, przewyższającą znacznie ubogie wówczas narodowe piśmiennictwo niemieckie. 
Charakterystyki pisarzy niemieckich działających na Śląsku, zarówno wybitnych — 
Opitza, Gryphiusa, Lohensteina, Logaua czy Hofmanna voň Hofmannswaldau — jak 
i drugorzędnych składają się tym samym na pierwszy chyba w Polsce gruntownie 
opracowany zarys dziejów literatury niemieckiej na Śląsku w XVII w., zarys napi
sany — co szczególnie należy podkreślić — niezależnie od tendencyjnych opracowań 
niemieckich, często świadomie wypaczających stan rzeczywisty, lecz głównie na pod
stawie własnych badań Autorów antologii względnie innych prac polskich z tego 
zakresu.

Zamieszczając obok utworów oryginalnych przekłady polskie, Autorzy dążyli ■— 
jak podają w przedmowie — w pierwszym rzędzie do oddania treści utworów, traktu
jąc je jako dokumenty historyczne i rezygnując z tłumaczenia artystycznego, co w te
go rodzaju publikacjach wydaje się drogą jedynie słuszną, tym bardziej że za
mieszczonym utworom, cennym i ciekawym pod względem zawartości treściowej, 
w wielu wypadkach daleko do doskonałości formalnej, do artyzmu.

Jednak przekłady dokonane przez Autorów antologii nie są jednolite. Do bardzo 
dobrych zaliczyłbym tłumaczenie utworów Gryphiusa, Alischera, Hofmanna von 
Hofmannswaldau czy Lohensteina; oddają one dokładnie, wiernie tekst oryginału, 
co w tym wypadku jest rzeczą najważniejszą, ponadto pisane są jasno, gładko 
i płynnie. Pewna, drobna część tekstów została natomiast przetłumaczona mniej sta
rannie; należą tu głównie przekłady Czepki i Scherffera von Scherffenstein. Zdarzają 
się w nich takie niezręczne sformułowania, jak np.: „ponieść zasługi" („a zasługi, 
które Wasi przodkowie ponieśli już dawno...", s. 75), „zanik publicznych miejsc" („że 
po zaniku publicznych miejsc przedstawień i gier...", s. 63) lub „Najpierw odmówił 
on jednak, w r e s z c i e ,  w k o ń c u  za namową..." (s. 53). Zdarzają się wypadki nie
zbyt dokładnego oddania słów oryginału. Np. zwrotowi „nach der Zeit" (w zdaniu: 
,,o Königliche lhát! die nach der Zeit im Sohn auch funden ihre stat...") bardziej 
odpowiadałoby polskie „następnie", „potem”, niż użyte w przekładzie „po czasie" 
(,,... o królewski czynie! który po czasie znalazłeś również oddźwięk u syna", s. 79), 
a „Issländisches Reisebiichl" to nie „islandzka książeczka podróżnicza" (s. 75, przy
pis), lecz „książeczka o podróży islandzkiej". Zdarzają się też, co prawda bardzo 
rzadko, potknięcia gramatyczne i ortograficzne, np. „i nikt nie potrzebuje z Was 
żywić psów całą a r m ię ..."  (s. 79) lub tytuły dzieł (Księga rodzaju i Dzieje apostol
skie, s. 73) pisane z małej litery. W kilku miejscach w ogóle nie przetłumaczono 
pewnych zwrotów i całych wierszy; na s. 78/9 opuszczono w przekładzie słowa: „des 
fleisches weeg", na s. 74/5 pominięto cały wiersz: „das Land, das tief hinein sich 
gegen Norden strekkt" zaś na s. 67 nie zostały przetłumaczone dwa wiersze:

Wo man viel Meilen muss um unsre Gegend reisen,
Eh als man einen Pflug kan Wandersleuten weisen.

Usterki te są jednak nieliczne i nie mogą zaważyć na ocenie całego przekładu, 
dokonanego na ogół z dużą sumiennością. Należy również wziąć i to pod uwagę, że 
tłumaczenie siedemnastowiecznych utworów barokowych, pisanych zawile, długimi 
okresami, naszpikowanych mnóstwem figur retorycznych i mitologią, zawsze nastrę- 
cza poważne trudności. Trudności te wzrastają przy przekładzie pisarzy drugo
rzędnych, których styl jest nie wyrobiony, a którzy często dla rytmu i rymu uży
wają słów i zwrotów nie mających właściwie żadnego uzasadnienia w tekście.

Autorzy zamieścili przekłady paralelnie z tekstem oryginału, co znakomicie 
ułatwia porównanie obu wersji; zyskuje na tym książka, która służyć może za



równo historykom, jak i polonistom czy germanistom. Przypisy objaśniają w sposób 
zwięzły i rzeczowy wszystkie wątpliwe i niezrozumiałe miejsca w tekście, a cyto
wana w nich bibliografia daje czytelnikowi możność dokładniejszego zapoznania 
się z interesującym go problemem. Wydaje się jednak, że z uwagi na szerokie kręgi 
odbiorców o różnym stopniu przygotowania można było niektóre objaśnienia nieco 
poszerzyć, np. „Reineccius Reinar (1541— 1595), historyk", ,,Cluverius Filip (1580— 1623), 
sławny geograf" itp.

M ieczysław Urbanowicz

ETNOGRAFIA POLSKI, t. I, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1958, Mono
graficzne badania terenowe, s. 86—239, Śląsk.

W latach 1954—1955 współpracownicy Zakładu Etnografii IHKM PAN w Krako
wie pod kierunkiem M. Gładysza prowadzili badania zespołowe, których celem było 
opracowanie etnograficznej monografii Górnego Śląska. Praca ta stawiała sobie za 
zadanie —■ cytujemy za M. Gładyszem — „etnograficzne ujęcie kultury ziem górno
śląskich co najmniej od końcowej epoki feudalizmu po czasy obecne", a badania 
terenowe zostały poprzedzone przez „poszukiwania wcześniejsze, tak terenowe, jak 
muzealne i archiwalne", zaś „uzyskane wówczas różnej wartości materiały, tak 
publikowane, jak też pozostające w kartotekach, choć gromadzone przy stosowaniu 
różnych metod, a także założeń metodologicznych, dały przecież ogólne rozeznanie 
regionu śląskiego”, toteż należałoby się spodziewać, że monografia ta będzie miała 
dużą wartość nie tylko dla etnografów, ale i dla historyków.

Badania prowadzono na terenie dwu województw, przy czym szczegółowo prze
badano jedynie wieś Siołkowice (pow. Opole), uzupełniając zebrane wiadomości in
formacjami ze wsi sąsiednich. Wprawdzie dołączone mapy wykazują 57 miejscowości 
przebadanych, rozrzuconych po całym terenie obu województw (w tym 14 w okolicy 
Siołkowic), jednakże opublikowane materiały dotyczą prawie że wyłącznie Siołkowic. 
Miejscowość ta została uznana za najbardziej typową, stąd badania w innych oko
licach miały charakter jedynie uzupełniający. Jest to o tyle uzasadnione, że wybra
no miejscowość o starych tradycjach rolniczych i rzemieślniczych, gdzie odcięcie 
lasami od Śląska środkowego gwarantowało dłuższe przetrwanie starszych form 
kulturalnych. Należy się jednak liczyć z możliwością, że zjawiska zaobserwowane 
w Siołkowicach mogą nie być typowe dla całego obszaru, a prawie na pewno wystę
pują w innych okresach czasowych. Niestety, w omawianych pracach brak danych, 
na podstawie których można by zorientować się, jak poszczególne procesy przebie
gały na innych terenach Górnego Śląska.

Całość badań obejmuje ostatnie stulecie, wyjątkowo sięga bardziej wstecz. Mimo 
że wymieniano w tekście dokumenty archiwalne z XVII i XVIII w., przeważnie nie 
zastały one przebadane i należycie wyzyskane, a praca opiera się na badaniach te
renowych i opublikowanych już statystykach.

Opracowanie powyższe rozpoczyna wstępny artykuł M. Gładysza, Prace nad 
etnograficzną monografią Górnego Śląska, będący podsumowaniem treści poszcze
gólnych artykułów, podający historię i metody badań. Należy żałować, że ten 
ostatni dział nie został poszerzony, co zlikwidowałoby zarazem powtarzające się 
w następnych artykułach opisy metod poszczególnych badaczy.

Najwartościowsze opracowanie stanowi S. Bronicza Rolnictwo wsi Siołkow ice 
Stare i Nowe w XIX i XX  w. Autor opiera się nie tylko na badaniach terenowych, 
ale także solidnie wyzyskuje dostępne mu dane archiwalne, a przede wszystkim 
urbarze dotyczące Siołkowic, pochodzące z XVI, XVII i XVIII W. Bronicz bardzo 
dba o udokumentowanie każdego niemal faktu danymi z archiwów lub z literatury —■



do czasów dawniejszych — a częstym cytowaniem informatorów (przy czym za 
każdym razem podane jest imię, nazwisko i wiek tegoż) — do nowszych. Szeroko 
omawia też zmiany zachodzące w wielkościach czy w typach gospodarstw, jak 
i w technice uprawy, oraz przemiany narzędzi pracy.

Nieco słabszy jest tegoż Autora Siołkow iecki strój ludowy. Bronicz dobrze zna 
górnośląski ubiór ludowy i można podziwiać, jak na pięciu stronach potrafił dać 
dokładny opis całego stroju. Jednakże niepodobna przy pomocy wywiadów tere
nowych dotrzeć do informacji starszych niż około 1860 r. Należałoby się więc spo
dziewać, że przy swej dokładności Autor poda, na jakich źródłach się oparł, opi
sując ubiór z pierwszej połowy XIX w.

Zarys rozwoju budownictwa ludowego w Siołkow icach Starych w XIX i XX w. 
M. Gładyszowej jest po artykule Bronisza jednym z najlepiej opracowanych arty
kułów. Praca ta nie wymagała żmudnych poszukiwań po archiwach. Specjalną uwagę 
zwraca Autorka na stodoły, które dłużej niż domy mieszkalne przechowują starsze 
formy budowlane. Na terenie Opolszczyzny północno-zachodniej jest to o tyle 
jeszcze ważniejsze, że poza stodołami budynki drewniane spotyka się tu bardzo 
rzadko. Najstarszy dom murowany pochodzi z 1844 r., a rozkwit budownictwa muro
wanego przypada na przełom XIX i XX w.

L. Dubiel w artykule Wnętrze domu chłopskiego w Siołkow icach Starych poza 
przemianami zachódzącymi na skutek przebudowy domów i powiększenia powierzchni 
mieszkalnej zajmuje się też zmianami w umeblowaniu w drugiej połowie XTX i XX w. 
oraz towarzyszącymi im zwyczajami społeczno-prawnymi. M. in. Autor zwraca uwagę 
na wpływ sezonowych migracji na zmiany umeblowania. Praca Dubiela całkowicie 
oparta jest zarówno na wspomnieniach informatorów, jak i na badaniach zachowa
nych okazów mebli.

I. Nizińska opracowała Rzemiosło w Siołkow icach Starych. Artykuł ten, po
dobnie jak pozostałe, wymaga uzupełnienia materiałami terenowymi i archiwalnymi. 
Poszczególne rzemiosła omawia Autorka dość ogólnie, zajmując się obszerniej tylko 
koszykarstwem, które było głównym rzemiosłem chałupniczym w Siołkowicach, ko
walstwem i krawiectwem. Dla historyka ciekawe mogą być wykazane przez Autorkę 
przemiany zachodzące w organizacji rzemiosła, dostosowanie się do okoliczności 
(np. w okresie wojny), przechodzenie w przemysł oraz powstawanie, a raczej przej
mowanie od miasta, nowych rzemiosł, dostosowanych do nowych warunków życia, 
jak np. malarstwo pokojowe, przemiany kowalstwa w ślusarstwo itd. Mimo że Ni
zińska opiera się jedynie na współczesnych badaniach terenowych, informacje je j
0 życiu rzemiosła w połowie XIX w. są o tyle wiarogodne, że rzemieślnicy często 
prowadzili swój warsztat dziedzicznie, przy czym tak umiejętności fachowe, jak i tra
dycja były przekazywane z ojca na syna.

B. Bazielichówna opracowała Transport i kom unikację w Siołkow icach Starych. 
Autorka oparła się jedynie na własnych badaniach terenowych, ograniczając się do 
okresu od końca XIX w. do chwili obecnej. Środki transportowe omawia zwięźle, 
lecz szczegółowo, wskazując na zanikanie jednych (włók krokwiowaty), a rozpow
szechnienie się innych (np. roweru służącego w Siołkowicach, podobnie zresztą jak
1 w innych partiach Opolszczyzny, nie tylko do jazdy, ale i transportu zboża).

D. Dobrowolska i D. Myrcik-Markowska opracowały Zróżnicowanie klasow e  
i zawodowe wsi S iołkow ice Stare i Nowe od połow y XIX w. do 1955 r. Autorki 
odwołują się do dość bogatej literatury; nie wyzyskały je j jednak w szerszym stopniu, 
opierając się głównie na materiałach zebranych drogą- badań terenowych. Badania 
te według samych Autorek przyniosły dotychczas „tylko ogólną orientację w odnie
sieniu do zróżnicowani^ klasowego i zawodowego wsi. Wymagają one jeszcze znacz



nego pogłębienia, uzupełnienia podstawy statystycznej badanych zjawisk i grunto- 
wniejszego zapoznania się z odnośnymi materiałami archiwalnymi". Mimo że tego 
rodzaju opracowanie musi się oprzeć na statystyce, Autorki podają jedynie jedną 
tabelę statystyczną, dotyczącą zresztą okresu przeważnie wcześniejszego niż ich 
zainteresowania, tj. lat 1783, 1844 i 1861. Uzupełnienie je j stanowi tabela wielkości 
gospodarstw rolnych w r. 1955 podana według danych GRN w Siołkowicach. Nawia
sem mówiąc, Bronicz w artykule o rolnictwie przytacza liczbę ich o 340 wyższą niż 
Dobrowolska i Myrcik. Cały okres od połowy XIX w. do 1955 r., czyli istotny okres 
dla powyższego opracowania, obywa się bez jakichkolwiek konkretnych danych 
liczbowych, jakkolwiek przy starannych badaniach terenowych istnieje możliwość 
odtworzenia tych danych zarówno dla okresu 1891— 1918, jak i 1918— 1955. Nato
miast Autorki bardzo obszernie omówiły przemiany gospodarcze tych rejonów, 
a zwłaszcza strukturę własności ziemi. Szereg tez budzi jednak wątpliwości. Wy
zyskanie ciekawych informacji o stosunkach politycznych, a zwłaszcza o poczuciu 
narodowym i kontaktach z Polską, utrudnia rozproszenie ich po całym artykule.

Artykuł M. Misińskiej Z badań nad flisem i lodziarstwem północno-wschodniej 
Opolszczyzny jest także opracowany połowicznie. Tak np. nie wyzyskano w nim 
materiałów niemieckich. Do pracy Autorka załącza mapkę, nie podając jednakże, czy 
uwidocznione na niej miejsca „zbijania" dostawy drzewa są wyznaczone jedynie na 
podstawie relacji informatorów, czy też wyzyskano tu i inne jakieś źródła, oraz do 
jakiego okiesu się odnoszą, czy np. wszystkie 15 miejsc zbijania tratew i 9 dostawy 
drzewa były aż do końca istnienia flisu aktualne. Ponieważ wiadomości o flisie 
Autorka zbierała nie tylko od samych byłych flisaków, ale i od tych starszych 
ludzi, którzy mieli w rodzinie kogoś z tym zawodem związanego (a dotyczą one 
nieraz danych z osiemdziesiątych lat XIX w.), wiarogodność uzyskanych informacji 
może być niewielka, stąd tym bardziej musi być kontrolowana materiałami archi
walnymi.

Interesujące dla historyka kultury informacje zawierają także artykuły: J . Klima
szewskiej Siołkow ickie obrzędy doroczne, J . Ligęzy O pracach nad folklorem  mu
zycznym powiatu opolskiego  i A. Zaręby Badania dialektologiczne w Siołkow icach  
Starych. W oparciu o dane archeologiczne J . Szydłowski napisał Uwagi o pierwotnym  
osadnictwie Siołkow ic Starych.

W sumie trzeba stwierdzić, że poszczególne artykuły napisane są na nie
równym poziomie, przy czym większość stanowią opracowania nie wyzyskujące ma
teriałów archiwalnych i ograniczające się prawie wyłącznie do zestawienia informacji 
zebranych w terenie. Badania zespołowe, prowadzone głównie w jednej miejscowości, 
mają wszelkie szanse, by stać się doskonałą monografią. Do tego jednak potrzebne 
jest wyzyskanie wszystkich dostępnych źródeł, poza nie zawsze pewną pamięcią 
ludzką, w przeciwnym razie wyniki ich ograniczają się tylko do zebrania materiałów.

Janusz i Maria Kam occy

A. K r u c k ,  GESCHICHTE DES ALLDEUTSCHEN VERBANDES (Veröffentlichun
gen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, t. III, Wiesbaden 1954, 
s. VIII +  258).

Pojawienie się recenzyj z pracy Krucka m. in. także w Polsce 1 zwalnia nas od 
dokładnego je j omawiania. Pomimo tego wracamy raz jeszcze do wspomnianej książ
ki, gdyż lektura je j nasuwa pewne dodatkowe uwagi, nie wysunięte przez innych 
recenzentów.

1 Obszerna recenzja J . P a j e w s k i e g o  w „Przeglądzie Zachodnim", 1957, nr 5, 
s. 177—184, poprzednio notatka T. C i e ś l a k a ,  ibid., 1956, nr 3/4, s. 403—405.



Zarzutów pod Adresem Autora wysunięto już sporo, tak że wspomnimy jedynie 
o ważniejszych. I tak Autor pominął „dzikich" wszechniemców i ograniczył się tylko 
do oficjalnych wypowiedzi Związku. Pod tym względem, dodajmy, Autor zastosował 
dosyć dowolną metodę. Nawet bowiem prace przywódców ADV, Hassego i Classa, 
brał pod uwagę tylko wówczas, gdy posiadały wpływ na politykę Związku (s. V), 
cc jest kryterium dowolnym. W rezultacie znana praca Hassego, Deutsche Politik, 
cytowana jest jeden raz, a równie mało oficjalna książka Classa, Wenn ich der 
Kaiser wär‘, po wielekroć.

Prof. Pajewski wytknął Kruckowi pominięcie literatury marksistowskiej z Stu
dien zur G eschichte des deutschen Imperialismus J . Kuczyńskiego na czele. Co 
gorsze, wydaje się, że Autor nie wyzyskał literatury, podanej przez siebie w obszer
nym spisie, aby wskazać na tak wartościowe prace jak E. Kehra Schlachtllottenbau  
und Parteipolitik (Berlin 1930) czy G. Hallgartena Imperialismus vor 1914 (München 
1951) 2.

Bardziej skomplikowanie przedstawia się kwestia, wysunięta również przez prof. 
Pajewskiego, uzależnienia ADV od ciężkiego przemysłu. Stwierdzenie Krucka, że 
zdanie o finansowaniu Związku przez przemysł „pozbawione jest wszelkiej podstawy" 
(s. 16), odnosi się chyba do okresu przed 1914 r., skoro później Autor parokrotnie 
pisze o ścisłych kontaktach pomiędzy wielkim przemysłem a ADV (s. 78, 99, 
191— 192). Finansowanie w okresie wcześniejszym uznać należy za nie wyjaśnione 
w pełni, choć Autor niewątpliwie pominął szereg faktów świadczących o zaangażo
waniu wielkiego przemysłu w pracach Związku (działalność Itzenplitza i in.). 
Bezwzględnie natomiast słuszna jest uwaga o traktowaniu ADV przez Krucka jako 
instytucji samoistnej, co absolutnie nie wyjaśnia charakteru Związku3.

Poddano też krytyce omówienie polityki zagranicznej ADV, wspomniano o pomi
nięciu spraw polskich (brak zupełnie niewytłumaczalny, gdyż sprawy polskie zajmo
wały w publicystyce Związku rolę naprawdę bardzo dużą) i szereg innych kwestii.

Wydaje się jednak, że istnieją także inne powody, dla których próbę napisania 
nowej historii ADV uznać należy raczej za nieudaną, pomimo że zawiera ona sporo 
materiału faktycznego 4.

Za niedostateczną uznać należy przede wszystkim podstawę źródłową. Opieranie 
się niemal wyłącznie na przekazach samego Związku wpłynęłoby ujemnie na cha
rakter pracy, nawet gdyby ją pisał jego zacięty przeciwnik, a takim nie jest pomimo 
krytycyzmu Kruck. Konieczne było sięgnięcie także do świadectw innych ugrupowań, 
do prasy, publicystyki itd. Zresztą nie wydaje się, aby poszukiwania archiwalne były 
z góry skazane na niepowodzenie. W czasie pracy w Deutsches Zentralarchiv 
w Poczdamie natknęliśmy się na zespół dziesięciu tomów pt. Alldeutscher Verband, 
1908—1918 5. Nie jest rzeczą wykluczoną, iż zespołów takich można by znaleźć i wię
cej, a dałyby one materiał specjalnie dla zobrazowania stanowiska rządu wobec 
Związku, o którym Autor tak dużo napisał.

Dla okresu międzywojennego Autor oparł się częściowo na materiale nie dru
kowanym w postaci papierów Claussa i Hugenberga oraz na relacjach ustnych róż
nych osób, ale znowu pochodzących z kręgu członków ADV. Wszystko to nie mogło 
się nie odbić na pracy.

2 Nawet w zestawieniu brak jest pracy J . B e n o i s t - M é c h i n ,  Histoire de  
1‘Armée Allemande, t. I, 1918—1919, t. II, 1919—1938, wydanie niemieckie 1939.

3 P a j e w s k i ,  op. cit., s. 184.
4 Książka spotkała się zresztą także z bardzo krytycznym przyjęciem w NRF, 

por. recenzję A. M i l a t z a  w „Historische Zeitschrift", CLXXXIII, 1957, s. 727—728.
5 Oznaczenie: 07.01, Reichskanzlei, I gr., 28, Parteien, 111.



W rezultacie pomimo wszelkich uwag krytycznych, wypowiadanych pod adre
sem ADV, Autor przejawia w wielu miejscach sympatię dla tej organizacji i je j 
członków6. Świadczy o tym już choćby zakończenie książki, które brzmi: „Zasta- 
nawiająco brzmi, jeśli stwierdzi się z jednej strony, jak bezwzględnie Class głosi 
egoizm narodowy i odrzuca zasadę wierności i zaufania w stosunkach z innymi na
rodami, a gdy z drugiej strony zauważy się, że ten sam człowiek od dziesiątków lat 
otacza troskliwą opieką nieuleczalnie chorą żonę z niezwykłym oddaniem, jak udało 
mu się zdobyć wielu wartościowych przyjaciół, którzy i dziś stoją przy nim wiernie 
i mówią o nim nie inaczej, jak z najwyższym szacunkiem. Tkwi w tym poważny 
problem psychologiczny, który będzie nas strzegł przed jednostronnymi i lekko
myślnymi sądami. Przy całej krytyce pojedynczych wystąpień trzeba przecież uznać, 
że ADV zdołał dać swoim zwolennikom prawdziwą ojczyznę polityczną i że znaczył 
dla nich wiele na czysto ludzkiej płaszczyźnie" (s. 221—222). Z takiego nastawienia 
wypłynęło wiele uwag, wskazujących na sympatie Autora dla ADV i Classa. I tak np. 
w wielu publikacjach Związku dopatruje się poważnych wartości naukowych (s. 23). 
Pisze również, że ADV stanowił wartościowe wzbogacenie życia politycznego, gdyż 
„zaczął walczyć przeciw rozpowszechnionej w Niemczech wilhelmowskich obojętności 
i dążył do wychowania narodu niemieckiego na wspólnotę świadomych swej odpo
wiedzialności obywateli państwa" (s. 218). Autor uważa, że stanowisko ADV wobec 
poszczególnych kanclerzy wypływało tylko ze względów rzeczowych (s. 50) itd.

Nie należy oczywiście przesadzać, Autor w pewnych częściach pracy nie szczę
dzi bardzo ostrych uwag pod adresem ideologii i polityki Związku, przy czym naj
istotniejszym zarzutem jest chyba obciążenie go winą za podanie wzorów hitle
ryzmowi. Ale jest to mniéj krytyka samego nacjonalizmu, a raczej koncepcyj polityki 
zagranicznej i projektów organizowania władzy na wewnątrz.

Opieranie się na przekazach źródłowych, pochodzących od członków i sympa
tyków ADV, odbiło się pośrednio jeszcze na jednym zjawisku, występującym w pra
cy. W odróżnieniu od dotychczasowych monografii w pracy Krucka historia ADV 
została doprowadzona aż do 1939 r. Stanowi to niewątpliwie dodatnią stronę prący, 
ale je j konstrukcja nasuwa pewne wątpliwości. Okres do 1914 r. potraktowany 
został wyraźnie po macoszemu. Być może, że Autor uznał, iż prace już istniejące 
wystarczają; w każdym jednak razie pierwsze ćwierćwiecze istnienia ADV, gdy roz
wój jego był chyba najbujniejszy, stanowi raczej cofnięcie się wstecz w stosunku do 
tego, co już wiemy o Związku. Wiele można by wytknąć tu braków i opuszczeń.

Rozbudowany został za to okres 1914—1918, a zwłaszcza okres 1918—1939. Wy
daje się jednak, że Autor przesadził znaczenie ADV w latach republiki weimarskiej, 
prawdopodobnie pod wpływem jednostronnego materiału źródłowego. Z organizacji 
zwierzchniej, stojącej ponad całym ruchem nacjonalistycznym, jakim był ADV przed 
1914 r., zeszedł on do rzędu jednego z organów walki skrajnej prawicy przeciw re
publice. Określenie Związku jako Kerntruppe der nationalem Opposition (s. 139) nie 
oddaje roli, jaką odgrywała ADV. Wiele powodów złożyło się na to, że obalenie 
republiki weimarskiej nie udało się organizacji takiej jak ADV7.

Nie bez znaczenia był fakt, że ADV powstał w okresie, gdy ośrodki dyspozy
cyjne rządzenia oddzielone były od ośrodków propagandowych, w każdym razie 
teoretycznie (przypomnijmy sobie, jak bezbarwne były oficjalne organy prasowe 
rządu). Dlatego też ADV pozostał organizacją przede wszystkim propagandową i nie

• Zauważył to zresztą także recenzent niemiecki.
7 Autor wymienił wpływ ADV wśród podstawowych przyczyn upadku republiki 

weimarskiej (s. 221).



posiadał struktury organizacyjnej, umożliwiającej udział we władzyfl. Dodajmy, po
został organizacją nieliczną, ale szeroko oddziaływającą. W okresie międzywojennym 
hitleryzm zrywał z tą zasadą czy złudzeniem, stwarzając organizację zarówno pro
pagandową, jak obliczoną na objęcie władzy. Czerpanie ideologii ze „skarbca" 
wszechniemieckiego tylko w części zbliżało narodowy socjalizm do wszechniemców, 
a różnice polegały na czymś więcej niż tylko na rywalizacji o wpływy. Zresztą 
„decydujący wpływ" ADV na NSDAP Autor stwierdził tylko dla okresu do 1923 r. 
(s. 193). Gdy zaś po okresie upadku narodowy socjalizm zaczął gwałtownie po
większać swoje wpływy, ponowne zbliżenie około 1930 r. miało charakter wyraźnie 
taktyczny (s. 202).

Łączy się z tym fakt, że Autor pracy zbyt mało miejsca poświęcił strukturze 
samego Związku, obracając się w kręgu zjaWisk ideologicznych. Do odsyłacza zepchnął 
(powtórzony za Wertheimer) skład zawodowy członków ADV w 1901 r. (s. 224, 
przyp. 11) i później nigdy już do tego nie powrócił. Jeżeli wspomniał o zbliżaniu 
się ADV do konserwatystów (s. 220), to chodziło mu tylko o ogólne nastawienie 
ideologiczne, natomiast zupełnie brak jest ewolucji społecznej struktury ADV.

Uwagi niniejsze mają charakter jedynie fragmentaryczny, ale, zwłaszcza w po
łączeniu z obszerną recenzją prof. Pajewskiego, prowadzą do stwierdzenia, że histo
ria Związku Wszechniemieckiego jest nadal „do napisania".

Adam Galos

8 Przyznał to zresztą także Autor, pisząc o rezygnacji ADV z „unmittelbare 
Machtstellung" w życiu politycznym na rzecz pośredniego wpływania na opinię (s. 11).


