
W sumie artykuł Brachmanna jest jednym z licznych przykładów powierzchow
nych prac śląskoznawczych, ukazujących się ostatnio w Niemczech Zachodnich. 
Mimo to omawiany artykuł nie jest pozbawiony pewnej wartości dla historii 
Śląska, jako pierwsze ujęcie całości tematyki, a częściowo również dzięki za
cytowaniu ciekawych wyjątków z aktów ustawodawstwa aptekarskiego na prze
strzeni kilku wieków. Dają one wgląd w obowiązki i uprawnienia personelu ap
tecznego oraz w jego postawę etyczną, zapoznają nas z kwestią kształcenia czelad
ników, kontrolą aptek, opłatą za lekarstwa itp.

Leokadia Matusik

S. S c h w a n n ,  KORESPONDENCJE KAROLA MARKSA DO WROCŁAW
SKIEJ „NEUE ODER-ZEITUNG” (Prace Instytutu Zachodniego, nr 25, Poznań 
1958, s. 268).

Książka składa się z dwóch części: z aneksu zawierającego nie opublikowaną 
dotąd, nawet w pełnych wydaniach niemieckim i rosyjskim, część korespondencji 
Marksa do wrocławskiego dziennika oraz z właściwej pracy, omawiającej kolejno 
dzieje „Neue Oder-Zeitung“ (rozdz. I), nawiązanie i przebieg współpracy Marksa 
z gazetą (rozdz. II), treść wszystkich 156 korespondencji (rozdz. III) — w porządku 
nie chronologicznym, ale problemowym (A. Zagadnienia ekonomiczne, B. Zagad
nienia wojskowe, C. Panslawizm oraz sprawy polskie, D. Życie polityczne Anglii).

Współpracę Marksa z „NOZ” rozpatrywać można w dwojakim aspekcie: z jed
nej strony jako przyczynek do biografii i kształtowania się poglądów Marksa, 
z drugiej — jako fragment dziejów politycznych Wrocławia, szczególnie wrocław
skiej prasy. Nie negując poważnych osiągnięć Autora, szczególnie erudycyjnych 
(o czym niżej), wydaje się nam, że ani jedna, ani druga strona nie została przed
stawiona w pełnym świetle. Przede wszystkim brak ogniwa łączącego obydwa 
momenty — wszechstronnego naświetlenia genezy współpracy Marksa z gazetą. 
S. S^chwann sprowadza ją prawie że do przypadku: znajdująca się w ciągłych 
trudnościach finansowych „NOZ” celem podniesienia poczytności potrzebowała ko
respondentów zagranicznych, nastawionych opozycyjnie, błyskotliwie piszących, 
a przy tym niedrogich; Marks, jak każdy niemal emigrant, potrzebował pieniędzy. 
W tej sytuacji zniknęły nawet skrupuły, jakie żywił wobec „drobnomieszczańskiego” 
pisma i jego redaktora (s. 23—25). Ten moment odegrał niewątpliwie wielką rolę, 
jednakże wydaje się, że wiele zaważyły tutaj dotychczasowe kontakty Marksa 
z Wrocławiem. Sprawa ta została potraktowana w pracy zupełnie marginesowo. 
A przecież w radykalnych kołach miasta Marks cieszył się znaczną popularnością 
jeszcze przed i w czasie rewolucji 1848—1849, miał tutaj 3 wybitnych przyjaciół: 
Lassala, Wolffa i lekarza dra Borchardta, demokratę. Wszyscy oni opuścili wpraw
dzie Wrocław, jednakże nadal utrzymywali z nim różnego rodzaju kontakty. Z dru
giej strony Marks wysoko oceniał polityczne nastroje stolicy Śląska, szczególnie 
wrocławskiego proletariatu. Uważał miasto za najważniejszy obok Berlina ośrodek 
rewolucyjny we wschodniej części Niemiec. Już przed rewolucją działały tutaj 
komórki Związku Komunistów, z czasem Wrocław stał się jednym z 6 głównych 
ośrodków nielegalnej pracy organizacji, a poczytność w mieście „Nowej Gazety 
Reńskiej” wskazywała na chłonność wobec postępowych idei i poglądów. Chyba 
wszystkie te momenty ułatwiły w jakimś stopniu nawiązanie współpracy z „NOZ”. 
Trudno tu oczywiście o dowody, gdyby jednak Autor rozszerzył nieco bazę źródłową,



znalazłyby się może jakieś nowe przekazy z tej dziedziny. I to jest nasza druga 
pretensja.

Z materiałów archiwalnych wyzyskano tylko korespondencje Elsnera z Mar
ksem z archiwum dawnego IMEL-u. Autor nie sięgnął natomiast ani do Archiwum 
Wrocławskiego, gdzie odnaleziono przecież część elsnerianów (w książce cytowane 
są one wyłącznie za pracą Müllera), ani do materiałów pruskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych — Rep. 77 b. Preuss. Geh. Staats- u. Hoffarchiv (obecnie 
w Merseburgu), które zawiera osobne teczki do wszystkich niemal gazet pruskich, 
w tym również wrocławskich. Także i w ogólnych aktach cenzury o sprawach kon
fiskat, procesów prasowych itp. znajdą się niewątpliwie wzmianki o „NOZ”. To 
samo dotyczy akt policji berlińskiej z Landeshauptarchiv f. d. Provinz Branden
burg (obecnie w  Poczdamie), które zasięgiem swym obejmują całe Prusy i zawie
rają nie tylko teczki niektórych działaczy demokratycznych, ale również kilka 
woluminów sprawozdań Politische Zustände in Schlesien. Cóż zresztą mówić o ar
chiwaliach, skoro Autor nie sięgnął do tak podstawowych prac, jak J. Steina 
(nb. jednego z redaktorów „NOZ“) — Geschichte Breslaus im 19 Jhd., Breslau 1884, 
która dla interesującego nas okresu ma miejscami charakter na wpół pamiętnikar
ski, czy T. Müllera, Geschichte der Breslauer Sozialdemokratie, Breslau 1925, obej
mująca okres od lat czterdziestych XIX w.

Książki te pozwoliłyby nie tylko wzbogacić życiorysy Elsnera i Steina (por. 
przyp. 13 i 14 na s. 10—11) istotnymi dla tematu pracy momentami, ale przede 
wszystkim umożliwiłyby szersze, pełniejsze spojrzenie na polityczne życie miasta 
w latach po Wiośnie Ludów. O ile słuszne było zwięzłe potraktowanie dziejów 
,.NOZ” w przededniu i w czasie rewolucji, bez uwzględnienia ogólniejszego tła, 
o tyle — wydaje się — okres po r. 1849 należało ująć nieco szerzej. W książce 
poświęcono mu tylko 10 stron (s. 11—22), przy czym mamy tu wyłącznie sprawy 
„NOZ”, nie rzucone ani na tło ówczesnej wrocławskiej prasy, ani politycznych 
nastrojów w mieście. A przecież takie zagadnienia, jak popularność nastrojów opo
zycyjnych, stosunek poszczególnych warstw społeczeństwa miejskiego do rządu 
itp., wyjaśniłyby wiele nie tylko dla zrozumienia roli gazety, ale i zaangażowania 
tak radykalnego korespondenta, jak Marks.

Mimo że Autor szczegółowo omówił wszystkie korespondencje do „NOZ“, dzie
ląc je na 4 działy problemowe, a może właśnie dlatego, nie rysuje nam się jasno 
miejsce tych artykułów w rozwoju ideologii Marksa. Naszym zdaniem zbyt mało 
uwagi poświęcono całokształtowi zainteresowań i poglądów Marksa w pierwszym 
dziesięcioleciu po Wiośnie Ludów. A szkoda, gdyż kształtowanie się tych poglądów 
w okresie między rewolucją a założeniem Międzynarodówki nie zostało zbadane 
tak dokładnie, jak w latach 1844—1849 czy 1864—1871. Umiejscowienie korespon
dencji do „NOZ“ w całokształcie ideologicznej i politycznej drogi twórców socjali
zmu naukowego podniosłoby rangę recenzowanej pracy, pozwoliłoby wyjść poza ra
my przyczynku, zarazem byłoby poważnym wkładem w wypełnienie wspomnianej 
wyżej luki. Czy np. korespondencje do „NOZ“ są dowodem przezwyciężenia pewnego 
kryzysu poglądów politycznych Marksa i Engelsa, widocznego z początkiem lat pięć
dziesiątych? Bezpośrednio po Wiośnie Ludów wciąż jeszcze łudzili się mirażami 
ponownego wzniesienia fali rewolucyjnej, gdy nadzieje te zawiodły, widoczna staje 
się pewna depresja, przejściowa niewiara w niektóre czynniki rewolucji (wystarczy 
tu przytoczyć stanowisko Engelsa wobec sprawy polskiej w słynnym liście z 23 V  
1P51). Czy artykuły z r. 1855 były pierwszą oznaką „powrotu do równowagi”, czy 
też nastąpił on już wcześniej — w pracach z lat 1853—1854? Czy powiązania poli
tyki z ekonomiką, które tak uderzyło S. Schwanna w korespondencjach do „NOZ”,



ujęte było pełniej, wszechstronniej, bez uproszczeń, słowem bardziej przekonywa
jąco aniżeli w pracach wcześniejszych? Podobnych pytań można by wysunąć w ię
cej. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedź na niektóre z nich wymagałaby dodatko
wych, żmudnych badań, drobiazgowych analiz tekstowych itp. Ale chyba można 
było zasygnalizować chociażby te sprawy.

Mimo wszystkich poważnych zastrzeżeń wydaje się, że książka stanowi cenną 
pozycję także i w obecnej postaci. Dokładne bibliograficzne zestawienie wszystkich 
korespondencji do „NOZ”, prostujące błędy i nieścisłości nawet taki wybitnych 
wydawców pism Marksa, jak Rjazanow i Adoratskij, zaakcentowanie wątpliwości 
co do autorstwa niektórych pozycji, wreszcie przedrukowanie artykułów nie pu
blikowanych dotąd poza „NOZ” jest szczególnie pożyteczne w momencie, gdy 
w Polsce, ZSRR i NRD opracowywuje się pełne, krytyczne wydanie pism twórców 
socjalizmu naukowego. Historycy śląscy z uznaniem powitają opublikowanie ko
respondencji Marksa z Elsnerem, cennej dla poznania politycznych stosunków na 
Śląsku w latach po Wiośnie Ludów. Szkoda tylko, że tak wartościowego materiału 
nie zamieszczono razem w specjalnym aneksie, ale rozproszono po przypisach.

Wacław Długoborski

J. K o r a s z e w s k i  i M. S u c h o c k i ,  ROLA TWÓRCZOŚCI ADAMA MIC
KIEWICZA W ROZBUDZENIU I UTRZYMANIU POLSKOŚCI NA ŚLĄSKU, 
Poznań 1957, s. 300+2 nlb.

Recepcję polskiego romantyzmu w poszczególnych zaborach centralnej Polski 
kształtowali poeci polskiego epigonizmu. Twórczość R. Berwińskiego, K. Ujejskiego, 
R. Wolskiego i wielu innych nie dorastała wprawdzie nigdy do poziomu osiągnięć 
artystycznych A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, jakkolwiek często 
ogarniała wcale nie uboższy krąg zagadnień. Jest to jednak samodzielnie skon
struowana artystyczna wizja przedstawianego świata.

Inaczej było na Śląsku. Śląscy epigoni romantyzmu polskiego — to wywodzący 
się z ludu nauczyciele szkółek parafialnych i księża. To przeważnie ludzie, dla 
których działalność literacka, jakkolwiek ceniona wysoko, a nawet w świadomości 
twórców najwyższe zajmująca miejsce, powstawała na marginesie surowej walki
0 byt i mowę polską. To ludzie, którzy nawet gdy posiadają talent, to nie mają 
możliwości kształcenia i rozwijania go.

W tych warunkach powstawały pod tytułami literackimi dokumenty obycza
jowe, społeczne i polityczne. Ubóstwo środków wyrazu artystycznego lub w naj
lepszym razie silne uleganie tradycjom literackim w dziedzinie formy sprzyjało 
uwydatnieniu ideologicznej strony wypowiedzi. Powstaje rymowana publicystyka.
1 dlatego nieczytelne są dzisiaj w sensie artystycznym utwory Lompy czy Boń- 
czyka, tak jak nieczytelny jest Pan Podstoli I. Krasickiego. I dlatego konieczna 
i ważna była recepcja literatury ogólnopolskiej.

Polskim kierownikom ideowym ludu śląskiego, śląskiej inteligencji ludowej 
drugiej połowy XIX w. chodziło o to, żeby lektura, którą dostać miał do ręki 
polski czytelnik na Śląsku, była lekturą o wyraźnym charakterze narodowym. 
Warunków tych nie spełniała współczesna literatura pozytywistyczna, odrzucająca 
na rzecz postulatów pracy organicznej i postępu kapitalistycznego koncepcję walki 
narodowowyzwoleńczej.

Jako propagatorzy i popularyzatorzy idei patriotycznych zwracają się więc 
działacze śląscy do romantyzmu. Nie cały jednak romantyzm staje się przedmio-


