
R E C E N Z J E

A. R o m b o w s k i ,  NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 
(KONIEC WIEKU XVI — POŁOWA WIEKU XVIII), „Monografie Śląskie Osso
lineum“, nr 1, Wrocław 1960, s. 279.

Utarło się przekonanie, że język polski jako jeden z najtrudniejszych sło
wiańskich języków nie był przedmiotem zainteresowania poza zasięgiem Rze
czypospolitej i że nie nauczano go poza jej granicami. Wykazać, że było inaczej, 
postawił sobie za cel Autor recenzowanej pracy i trzeba przyznać, że osiągnął 
go w zupełności.

Już przerzucenie pierwszych kilkunastu kart N auki jęz y ka  polsk iego w e  
W rocław iu  wystarcza, aby zorientować się, jak żmudna i benedyktyńska jest to 
praca. Ogromne rozproszenie wiadomości - po trudno dostępnych ulotnych drukach 
i rękopisach, brak zwartych zespołów źródłowych, zupełny niemal brak opra
cowań wstępnych — wszystko to nasuwało trudności niemal nie do przezwy
ciężenia. Autor jednak wyszedł z nich ręką obronną, dając popis godnej poza
zdroszczenia erudycji.

Książka A. Rembowskiego dzieli się na dziewięć rozdziałów z zakończeniem 
i jest zaopatrzona w dodatek w postaci biograficznego słownika polskich na
uczycieli działających we Wrocławiu i autorów polskich podręczników. Rozdział 
początkowy został poświęcony charakterystyce źródeł i opracowań, przy czym 
jednak w pełnym znaczeniu tego słowa charakterystyki źródeł archiwalnych 
na próżno szukałby w nim czytelnik. Nie zastąpi go bowiem mechaniczne wyli
czenie archiwów, z których zasobów korzystano przy pisaniu pracy. Dwa kolejne 
rozdziały pełnią rolę wprowadzenia wobec zasadniczych wywodów Autora, trak
tując o czynnikach wpływających na rozwój nauki języka polskiego we Wrocła
wiu (rozdz. II) oraz podając najogólniejsze wiadomości o tej nauce (rozdz. III). 
Dalsze rozdziały książki A. Rombowskiego dotyczą już bezpośrednio dziejów 
poszczególnych polskich szkół we Wrocławiu: szkół prywatnych (rozdz. IV),
szkoły Św. Krzysztofa (rozdz. V) oraz Miejskiej Szkoły Polskiej (rozdz. VI).
Rozdziały VII i VIII zajmują się podręcznikami, których używano w polskich
szkołach, oraz metodami nauczania w nich polskiego języka. Rozdział IX  traktuje 
wreszcie o pobieraniu nauki polskiego przez wrocławian, lecz już poza Wrocła
wiem: w innych miastach Śląska, w Rzeczypospolitej, Prusach Książęcych, 
Lipsku itd.

Konstrukcja pracy budzi jednak pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim brak 
jest w niej wyraźnego postawienia problemu, co było bezwzględnie konieczne 
w konstrukcji opartej na schemacie rzeczowym, nie chronologicznym. Skutkiem 
takiego ujęcia praca pozostała bez wniosków, co jest drugim jej istotnym nie
dociągnięciem. Ustęp ostatni, który Autor nazywa „zakończeniem“, nie jest nim,
zawiera bowiem zupełnie nowe wiadomości, w poprzednich wywodach nie za
warte. Uderza również jaskrawa dysproporcja poszczególnych rozdziałów: roz
dział IV zaledwie liczy 5 stron, gdy pozostałe wahają się z reguły około 30.
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kurscha, a mówiąc, bardzo ogólnikowo zresztą, o wystąpieniach rewolucyjnych 
na Śląsku, powołuje się jedynie na S. B. Kana.

Korzystanie z prac ułatwia wspólny indeks osób i miejscowości. Odczuwa 
się natomiast brak indeksu rzeczowego.

Stanisław  M ichalkiew icz

E. O d o r k i e w i c z ,  ŚLĄSK A POWSTANIE STYCZNIOWE (Zaranie 
Śląskie, 1960, z. 1, s. 3—38).

Artykuł został opracowany na podstawie literatury o powstaniu styczniowym, 
w oparciu o informacje skrzętnie zgromadzone przez Autora z pamiętników, 
literatury publicystycznej, prasy, dzienników urzędowych. Szereg ciekawych 
szczegółów udało się autorowi ustalić na podstawie danych archiwalnych z Wo
jewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, z Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego w Poznaniu, w Łodzi, z Archiwum Powiatowego w Bielsku- 
-Białej, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwiska rodowitych Ślązaków biorących udział 
w powstaniu styczniowym.

Przedmiotem rozważań Autora jest przede wszystkim Śląsk Górny, ale tu 
i ówdzie znaleźć można w artykule ciekawe dane dotyczące innych części Śląska; 
dowiadujemy się, że w powstaniu styczniowym brali udział: Tadeusz Hampel 
ur. w 1840 r. w Cieplicach, Franciszek Łabrycki ur. w Głogowie, Wojciech 
August ur. w 1845 r. we Wrocławiu, niejaki Jenczke ur. w 1838 r. w Kłodzku, 
Walarz Wilhelm z pow. oleśnickiego, Herman Franciszek z Kłodzka, Miller Her
man z Brzegu i inni. Nazwiska te udało się Autorowi ustalić na podstawie roz
rzuconych informacji z literatury, źródeł drukowanych, a także archiwalnych. 
W oparciu o bogaty materiał faktograficzny Autor dowodzi, że ludność polska 
na Górnym Śląsku nie tylko sympatyzowała z powstaniem styczniowym, ale bdno- 
siła się do niego z entuzjazmem, wielu Polaków z Górnego Śląska po przejściu 
kordonu granicznego wzięło udział w walkach przeciw wojskom carskim w sze
regach powstańczych (nazwiska wielu spośród nich Autor wymienia w artykule), 
wielu z nich pomagało w przemycie broni, nierzadko też Polacy górnośląscy 
objawiali swoją nienawiść do wojsk pruskich i samych Prus, pomagających 
wojskom carskim w tłumieniu powstania. Argumentacja Autora, poparta boga
tym materiałem faktograficznym, w sposób bardzo przekonywający dowodzi po
zytywnego i aktywnego równocześnie stosunku Polaków górnośląskich do po
wstania polskiego. Równie przekonywająca jest polemika Autora z twierdzeniem 
Lauberta i Lattermanna, którzy dowodzili, że powstanie styczniowe nie wywo
łało najmniejszego zainteresowania wśród ludności polskiej na Górnym Śląsku. 
Autor, posługując się często twierdzeniami i faktami przytaczanymi przez Lau
berta i Lattermanna, dowodzi, że nie mają racji, że ich tezy sformułowane ten
dencyjnie nie odpowiadają prawdzie.

Mimo niewątpliwe dużych walorów artykuł posiada pewne braki, które — 
trzeba to podkreślić — nie zmieniają zasadniczych twierdzeń Autora, wynika
jących z Jego dociekań. Szereg danych źródłowych i faktów przytaczanych przez 
Niego byłoby bardziej zrozumiałych, gdyby Autor zwrócił uwagę na właściwe 
motywy pruskiej polityki wobec powstania styczniowego. Pominięcie tego pro
blemu spowodowało niewłaściwą ocenę stosunku Prus do powstania. Autor suge
ruje, jakoby poczynania Bismarcka w sprawie powstania polskiego uzasadnione 
były obawą przed jego zwycięstwem oraz przed roszczeniami Polaków do ziem 
polskich zaboru pruskiego, a także do Śląska. Snując tego rodzaju refleksje, 
Autor twierdzi: „W obliczu takich perspektyw Bismarck wolał utrzymać na



ziemiach polskich status quo i zdecydował się na udzielenie pomocy Rosji 
w zgnieceniu powstania. Konwencję Alvenslebena rząd pruski realizował kon
sekwentnie i z brutalną bezwzględnością — ba, nieraz wręcz z okrucieństwem, 
które zresztą wywoływało sprzeciwy i słowa potępienia nawet w opinii nie
mieckiej“ (s. 37). W uzasadnieniu tego przekonania Autor powołuje się na debaty 
w sejmie pruskim w sprawie polskiej. Dokładniejsze przestudiowanie steno
gramu chociażby lutowej „debaty polskiej“ w 1863 r., związanej właśnie z kon
wencją Alvenslebena, prowadzić musi do odmiennych wniosków. Przede wszyst
kim Bismarckowi nie chodziło o „udzielenie pomocy Rosji w zgnieceniu powsta
nia“, jak twierdzi Autor (s. 37) (rozumiem, że twierdzenie takie podkreśla wagę 
propowstańczych nastrojów wśród Polaków na Górnym Śląsku, uważam jednak, 
że faktycznie inny sens działania Prus przeciw powstaniu polskiemu w formie 
„pomocy“ Rosji nie pomniejsza znaczenia i wagi tych sympatii). Na innym 
zresztą miejscu artykułu znajdujemy zdanie zaprzeczające poniekąd twierdzeniu 
o „pomocy“ Rosji ze strony Prus: „Gorliwość pruska mimo wszystko nie znalazła 
uznania w oczach Rosji“ (s. 38). Prusy zatem chciały pomagać Rosji wbrew jej 
woli? W konsekwencji rozumowania Autora artykułu należy twierdząco odpo
wiedzieć na to pytanie, ale wtedy owa „gorliwość“ pruska byłaby niezrozumiała. 
Tymczasem inspirowana przez Bismarcka konwencja Alvenslebena i „pomoc“, 
jaką ona przewidywała dla Rosji ze strony Prus, nie była objawem jakiejś 
„gorliwości“ ze strony Prus, lecz wyrazem szeroko pojętego programu polityki 
Bismarcka. Bismarck, wyzyskując powstanie styczniowe, zaoferował Rosji „po
moc“, by zbliżyć politycznie Rosję do Prus, by zyskać jej poparcie dla swej 
polityki wewnątrz Prus i wewnątrz Niemiec. Konwencja Alvenslebena była 
objawem „gry“ politycznej, typowym taktycznym pociągnięciem. Rosja nie po
trzebowała więc pomocy Prus, ale Prusy chciały pomóc Rosji nie dlatego, że 
obawiały się powstania, ale dlatego, że potrzebowały jej poparcia dla swej ogól
nej polityki. Tego rodzaju ocena konwencji Alvenslebena jest przyjęta na ogół 
w literaturze.

Nieuzasadnione jest również zdziwienie Autora z powodu opozycji części 
opinii niemieckiej wobec konwencji Alvenslebena (zob. cytowany wyżej frag
ment). Liberalna opozycja w parlamencie pruskim ostro wystąpiła przeciw kon
wencji nie dlatego, że była ona zwrócona przeciw powstaniu, lecz dlatego, że 
chciała uzależnić decyzję Prus w tej sprawie od siebie, od własnej decyzji; było 
to wyrazem ogólnego dążenia opozycji do zdobycia szerokich wpływów politycz
nych. Jest to fakt znany w historii Prus pod nazwą „konfliktu konstytucyjnego“. 
Protest przeciw konwencji Alvenslebena był jedynie objawem owego „kon
fliktu“ i tylko w takim aspekcie zrozumiały jest sens tego protestu. Właśnie 
z takich tylko powodów praca liberalna w Prusiech pisała tak dużo o powstaniu 
styczniowym. Tym również należy tłumaczyć zainteresowanie się powstaniem 
ze strony „Schlesische Zeitung“, organu śląskich liberałów (o stosunku „Bre
slauer Zeitung“ i „Schlesische Zeitung“ do powstania styczniowego pisze obszer
nie H. Wereszycki, Echa pow stania styczniowego w dzienn ikach w rocław skich , 
„Sobótka“, 1955, s. 505;—604, czego Autor zupełnie nie wyzyskał).

Zwracając uwagę na pewne poglądy „Breslauer Zeitung“ w związku z po
wstaniem styczniowym, Autor mylnie identyfikuje je z oceną powstania ze strony 
władz pruskich (s. 37), wyciągając stąd błędny wniosek o ich „dezorientacji ... 
z powodu wybuchu powstania w Kongresówce“. Na czym polegała ta dezorien
tacja, Autor nie wyjaśnia. Władze pruskie wszystkich instancji nie miały prze
cież wątpliwości co do tego, jak należy się odnieść do powstania polskiego.



Artykuł przynosi niewątpliwie wiele ciekawych szczegółów. Zasługą Autora 
jest zebranie w jedną całość faktów rozproszonych w literaturze i źródłach 
w postaci urywkowych, lakonicznych często informacji. Szereg twierdzeń ogól
nych jednak Autor formułuje w sposób uproszczony lub wręcz niewłaściwy.

M ieczysław Pater

F. F i s c h e r ,  DEUTSCHE KRIEGSZIELE, REVOLUTIONIERUNG UND 
SEPARATFRIEDEN IM OSTEN 1914—1918 (Historische Zeitschrift, Bd. 188, 
Heft 2, München 1959, s. 249—310).

Historiografia pierwszej wojny światowej wzbogacona została nową intere
sującą pozycją. Fritz Fischer, profesor uniwersytetu w Hamburgu, ogłosił ostatnio 
w „Historische Zeitschrift“ dłuższą, 60-stronicową, rozprawę o niemieckich 
celach wojennych, o „rewolucjonizowaniu“ przez cesarskie Niemcy krajów Europy 
środkowej i wschodniej i o próbach zawarcia z Rosją pokoju odrębnego. Autor 
zamknął więc w jednym studium trzy względnie dwa zagadnienia. Cele wojenne 
Niemiec ograniczył do Wschodu, pomijając całkowicie dążenia imperialistyczne 
w stosunku do Francji i Belgii. Takiemu ujęciu sprawy nie sposób stawiać za
rzutów. Plany niemieckie na Zachodzie miały inny charakter, były o wiele 
mniej powikłane, zostały już zresztą omówione w oddzielnej, obszernej pracy *.

Związanie zagadnienia celów wojennych na Wschodzie z kwestią pokoju 
odrębnego z Rosją i „rewolucjonizowania“ krajów wchodzących w skład cesar
stwa rosyjskiego również nie może budzić wątpliwości. Cel był jeden, a było 
nim rozszerzenie niemieckiej ekspansji imperialistycznej w Europie wschodniej. 
Cel ten można było osiągnąć bądź drogą aneksj i i tworzenia państewek buforo
wych całkowicie uzależnionych od woli Berlina, bądź też przez zawarcie pokoju 
odrębnego, który w ówczesnych warunkach rozwoju gospodarczego i społecz
nego Rosji musiałby uczynić z niej półkolonię kapitału niemieckiego.

Podstawa źródłowa pracy jest solidna. Autor wyzyskał w szerokim zakresie 
drukowane wydawnictwa źródłowe oraz opracowania w znanych sobie języ
kach, tj. angielskim i niemieckim, a ponadto przerobił zbiory czterech archiwów 
— akta kancelarii i urzędów Rzeszy w Poczdamie, ministrów pruskich w Mer- 
seburgu, akta Urzędu Spraw Zagranicznych przechowywane w Bonn i wreszcie 
akta austriackie z Wiednia.

Zaraz w początku rozważań prof. Fischer robi trafną uwagę, że celów wo
jennych nie można ograniczać do zamierzanych aneksji terytorialnych. Słuszne 
to spostrzeżenie uzasadnia Autor w charakterystyczny sposób: „Chodzi raczej 
o rozbudowę i zabezpieczenie stanowiska Niemiec jako mocarstwa światowego 
niż o wynik wojny światowej, rozpoczętej z tak wielkimi ofiarami jako wojnę 
obronną — tak odczuwał to naród, a rząd uroczyście to proklamował. Przy tym 
cele zamorskie i wschodnie występują jako dalszy ciąg »Weltpolitik« prowadzonej 
od 1890 pod znakiem pełnego imperializmu“ (s. 251).

W związku z takim ujęciem rzeczy prof. Fischer stwierdza, że przed rokiem 
1914 w okresie wilhelmowskim, a więc po dymisji Bismarcka, polityka zagra
niczna Niemiec miała na oku przede wszystkim cele handlowe i kierowała się 
ku krajom zamorskim, kolonialnym oraz ku Azji zachodniej. Podczas wojny 1

1 H. W. G a t z k e, G erm any’s Drive to the W est (Drang nach Westen). A Stu
dy o f G erm any’s W estern W ar Aim s during the First W orld War, Baltimore 1950, 
s. X  +  316.



natomiast dokonała się przemiana — Niemcy nie zarzuciły wprawdzie całkowicie 
swoich dawniejszych celów, ale zaczęły się „koncentrować“ na terenie europej
skim. Dotychczas, zdaniem Autora, uważano, iż zwrot ten nastąpił z jednej 
strony skutkiem blokady angielskiej, która odcięła Niemcy od krajów zamor
skich, z drugiej zaś w wyniku zajęcia przez wojska niemieckie w 1915 większych 
obszarów w Polsce i na Bałkanach. Prof. Fischer natomiast stwierdza, iż „akta 
wykazują, że zwrot ten w polityce niemieckiej dokonał się już w sierpniu 
i wrześniu 1914“ (s. 251).

Zmianę tę i w ogóle „motyw rozstrzygający“ dla celów wojennych widzi 
Autor w chęci zabezpieczenia Niemiec na Wschodzie i na Zachodzie przed nową 
„napaścią“, przy tym wyraz „napaść“ zaopatruje w cudzysłów.

Teza to nienowa: Niemcy nie miały żadnych imperialistycznych, zaborczych 
dążeń w Europie i nie zagrażały żadnemu państwu europejskiemu. Dopiero 
wojna, oskrzydlenie przez wrogi pierścień koalicji, angielska blokada, a więc 
walka obronna, podyktowały myśl zabezpieczenia bytu przez aneks je czy two
rzenie państewek buforowych. Już w 1915 stwierdzał to wymownie Naumann2. 
Ostatnio pogląd ten starał się udowodnić w długiej rozprawie H. C. M eyer3.

Prof. Fischer zapatrywanie to nieco modyfikuje, wprawdzie nie co do istoty 
rzeczy. Przejście Niemiec od defensywy do ofensywy miało się dokonać w sierp
niu i wrześniu 1914. Na poparcie tego rozumowania przytacza Autor trzy intere
sujące, nie znane dotąd dokumenty. Są to: sprawozdanie podsekretarza stanu 
w Urzędzie Spraw Zagranicznych, Zimmermanna, z 9 IX  1914 o rozmowie z amba
sadorem Stanów Zjednoczonych w Berlinie, Gerardem, na temat niemieckich 
warunków pokojowych (s. 252); pismo kanclerza do Zimmermanna z 12 IX  1914, 
stwierdzające, że naród niemiecki „domaga się gwarancji swego bezpieczeństwa 
i pokoju“ (s. 253); wreszcie pismo kanclerza do sekretarza stanu spraw we
wnętrznych, Delbriicka, z 9 IX  1914 (s. 255). Dokumenty te i oparte na nich w y
wody prof. Fischera obalają całkowicie tezę Meyera o blokadzie angielskiej jako
0 źródle i przyczynie zaborczych dążeń niemieckich. Ale stąd nie wynika by
najmniej, jak nas o tym chce przekonać Autor, że dążenia te wystąpiły dopiero 
po wybuchu wojny. Nie tylko istniały one dużo wcześniej, ale dużo wcześniej 
też usiłowano je realizować. Ekspansja kapitału niemieckiego do Turcji i do 
Rosji, jego walka na terenie rosyjskim z konkurencyjnym kapitałem francu
skim — to przecież nic innego jak dążenie do poddania cesarstwa rosyjskiego 
eksploatacji imperialistycznej. Niezmiernie ważna dziedzina stosunków niemiecko- 
-rosyjskich w erze imperializmu wciąż jeszcze wymaga dalszych starannych 
badań źródłowych.

Autor trafnie dostrzega, że aneksjoniści propagujący rozległe cele wojenne 
to nie tylko wszechniemcy i naczelne dowództwo, ale „szeroki front sięgający 
od wszechniemieckiego skrzydła konserwatystów poprzez narodowych liberałów 
Centrum, wolnomyślnych aż do prawego skrzydła socjaldemokracji“ (s. 254). Do 
przeciwników aneksji zalicza tylko „małą grupę staropruskich konserwatystów“
1 lewe skrzydło socjaldemokracji. Z twierdzeniem tym należy się zgodzić, poważne

2 F. N a u m a n n ,  M itteleuropa, Berlin 1915, s. VIII +  299.
3 H. C. M e y e r ,  M itteleuropa in G erm an Thought and Action 1815—1945, The 

Hague 1955, s. XV +  378. Książkę tę, będącą wyrazem poglądów nacjonalistycz
nych niemieckich, prof. Fischer zalicza, podobnie jak i pracę Gatzkego, do histo
riografii amerykańskiej. Jest to najzupełniej błędne i niczym nie uzasadnione. 
Nie ma znaczenia pod tym względem ani język, ani miejsce wydania (w danym 
wypadku zresztą Holandia), decyduje ogólna tendencja i ujęcie zagadnienia. 
Por. moją recenzję pracy Meyera w „Kwartalniku Historycznym“. R. LXIV, 
nr 3, Warszawa 1957, s. 175—182.



natomiast wątpliwości budzą wywody prof. Fischera o różnicach poglądów mię
dzy aneksjonistami. Narodowi liberałowie mieli na oku interesy przemysłu (na 
to zgoda) i kierowali się głównie, chociaż nie wyłącznie, ku Zachodowi. Centrum 
z uwagi na sprawy Kościoła katolickiego miało się interesować Polską i Litwą, 
wolnomyślni i socjaldemokraci żyli antycarskimi tradycjami r. 1848 i zwracali 
się przeciwko Rosji (s. 254). Niewątpliwy błąd Autora polega na tym, że zado
wolił się wskazaniem na programowe hasła główniejszych partii politycznych, 
zaniedbał natomiast przekonać się, jakie realne siły za nimi stały i jakimi inte
resami się kierowały. Należało zbadać, jakie były interesy i dążenia wielkich 
banków i wielkiego przemysłu (nie zapominając oczywiście, że nie był to monolit 
mający jeden tylko interes i jeden pogląd) i wielkiej własności ziemskiej. Oka
załoby się wtedy, że kapitał niemiecki poważnie interesował się Rosją i zmierzał 
do otwarcia dla siebie pola działania w tym kraju. Zewnętrznym tego świadec
twem jest gorączkowa działalność rzecznika ciężkiego przemysłu, Gustawa Stre- 
semanna, w r. 1918. Politycy Centrum, zwłaszcza jego przywódca Erzberger, inte
resowali się bardzo przyszłością Polski i Litwy i utrzymywali stosunki z katolic
kimi działaczami polskimi i litewskimi, ale Centrum było partią, w której zarówno 
wielki przemysł, jak i wielka własność ziemska miały silny wpływ i kierowały 
jego polityką zgodnie ze swymi interesami. Frazeologia antyrosyjska i anty carska 
odgrywała dużą rolę w propagandzie wojennej pośród robotników, ale przy
wódcy prawicy socjaldemokratycznej widzieli i inne cele polityki niemieckiej 
w wojnie z Rosją niż obalenie caratu; świadczy o tym m. in. mowa dr Edwarda 
Davida na posiedzeniu parlamentu Rzeszy 18 III 19184.

Prof. Fischer nie wziął również zupełnie pod uwagę czynnika społecznego, 
nie zastanawia się mianowicie, w jakiej mierze zaostrzająca się podczas wojny 
walka klasowa wpływała na wzrost dążeń imperialistycznych w Niemczech.

Politykę niemiecką względem Polski charakteryzuje Autor jako „dylemat 
niemożliwy do rozwiązania“. Z jednej strony chęć pozyskania żołnierza polskiego 
do walki z Rosją, z drugiej zaś rozległe aneks je na ziemiach polskich, które 
słusznie nazywa „amputacją polskiego obszaru narodowego“ (s. 294). Obszar tery
torium, które zamierzano anektować wraz z częściowym wysiedleniem ludności 
polskiej, oblicza prof. Fischer na 30 tys. km kw. i zaznacza, że była to przestrzeń 
dwukrotnie większa od Alzacji i Lotaryngii (s. 267 i 294). Cel polityki niemieckiej 
wobec Polski słusznie upatruje Autor w dążeniu do wbicia pruskiego klina 
pomiędzy ziemie polskie — nazywa to „oddzieleniem Polaków od prusko-pol- 
skich prowincji — Isolierung der Polen  von den  preussisch-polnischen Provinzen“ 
(s. 294) — i w odsunięciu Polaków od Słowian wschodnich.

Interesujące są spostrzeżenia prof. Fischera na temat polityki niemieckiej 
względem Rosji. „Podczas gdy dotąd [tj. do r. 1918] — czytamy na s. 306 — 
wzgląd na obronę przed rosyjskim kolosem i na »zabezpieczenie« [cudzysłów 
w tekście] Niemiec najsilniej odczuwano w świadomości społeczeństwa, teraz 
[tj. w 1918] na pierwsze miejsce wystąpiły interesy gospodarcze“. Oczywiście 
interesy te zaznaczyły się już dużo wcześniej, w r. 1918 wszakże przyszła chwila, 
gdy Niemcy uznali, że można się jawnie pokusić o realizację daleko idących 
planów imperialistycznych. Układano projekty budowy wielkiej sieci kolejowej 
i kanałowo-rzecznej, kierowanej z Berlina, a wiążącej Antwerpię z Rostowem 
i z Baku, Rewel (dzisiejszy Tallin) z Triestem, Salonikami i Constanfą. Miało

4 J. P a j e w s k i ,  „M itteleuropa“. Studia z dziejów  im perializm u n iem ieckiego  
w dob ie p ierw szej w ojny św iatow ej (Prace Instytutu Zachodniego, nr 27, Poznań 
1959, s. VIII +  444, vide s. 307).



to być uzupełnieniem i rozszerzeniem linii Hamburg—Bagdad. Datem 1918 wielkie 
banki niemieckie przy poparciu rządu Rzeszy powołały do życia syndykat, którego 
celem było gospodarcze opanowanie europejskiego Wschodu. O syndykacie tym 
chciałoby się dowiedzieć znacznie więcej. Autor ograniczył się jedynie do krót
kiej wzmianki zgodnie z przyjętą metodą, aby nie .stawiać kropki nad i oraz 
nie wyciągać wniosków z wiadomości, niekiedy rewelacyjnych, które nam po
daje.

Prof. Fischer przytacza znamienne i wiele mówiące tytuły zespołów akt 
odnoszących się do Rosji, z Urzędu Gospodarki Rzeszy, Wydziału Handlowo-Po- 
litycznego Urzędu Spraw Zagranicznych, Kancelarii Rzeszy, Biura Helffericha, 
ministerstw pruskich. A oto one: zboże, konopie,- węgiel, żelazo, miedź, mangan, 
wełna, bawełna, nafta itd.

Mimo wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń, które się czytelnikowi nasuwają, 
praca prof. Fischera jest bardzo pożyteczna i zasługuje na baczną uwagę.

Janusz P ajew ski

E. K l e i n ,  SPRAWY POLSKIE NA OPOLSZCZYŻNIE W AKTACH ADMI
NISTRACJI NIEMIECKIEJ W LATACH 1921—1935 (Studia Śląskie, Seria Nowa,
t. II, pod redakcją S. Wysłoucha, Opole 1959, s. 87—140).

Artykuł E. Kleina jest trzecią pracą omawiającą zasób akt byłej Rejencji 
Opolskiej znajdujących się w Archiwum Państwowym we W rocławiu1. Autor 
wyzyskał zasoby akt Wydziału I Rejencji Opolskiej, zespołu akt Nadprezydium 
Prowincji Górnośląskiej oraz w mniejszym stopniu akta urzędu mniejszościo
wego (M inderheitsam t). Autor przeglądnął więc w zasadzie zachowane zespoły 
akt traktujące o sprawach polskich w omawianym okresie. Szkoda tylko, że 
nie prześledził zasobu tych zespołów do końca, tj. do 1939 r. Autor zakończył 
pracę na 1935 r. Opublikowany artykuł w I tomie „Studiów Śląskich“ przez 
E. Kleina nie wyczerpuje tego zagadnienia1 2, omawia bowiem sprawy polskie 
na podstawie jednego zespołu akt w Wydz. I Rej. Opól., tzw. lageberichtów.

Artykuł E. Kleina, przede wszystkim oparty na materiałach archiwalnych, 
nie tylko informuje o zasobach akt, lecz przedstawia również dzieje ludności 
polskiej na Śląsku, jej walkę z niemiecką przemocą w latach 1921—1935. Autor 
popiera swoje wywody cytatami zaczerpniętymi z dokumentów niemieckich, co 
czyni omawianą pracę przekonywającą. Omawiając powołanie do życia Związku 
Polaków w Niemczech, Autor stwierdza, że organizacja ta, reprezentująca oby
wateli niemieckich narodowości polskiej, . zaktywizowała ponownie Polaków 
w Niemczech. Świadczy o tym powstanie licznych organizacji o charakterze 
kulturalnym i gospodarczym po r. 1922. Rozwojowi tych organizacji, ich walce 
o polskość Autor poświęca sporo miejsca.

Po dojściu Hitlera do władzy zaostrzyła się na Opolszczyźnie walka z pol
skością. „W miejsce pozornej praworządności republiki weimarskiej — stwier
dza Autor — wystąpiło w stosunku do Polaków, jak i do Żydów bezprawie. 
Niewiele pomogła w tym zakresie Konwencja genewska, obowiązująca jeszcze

1 Pierwszy omawiał zasób akt Rej. Opól. A. Kucner na łamach „Sobótki“, 
1946, s. 274 nn. W 1956 r. M. Czapliński omawia zasób akt Rej. Opól. na łamach 
„Kwartalnika Opolskiego“, nr 1, s. 89 nn.

2 E. K l e i n ,  „M inderheitspolitische L ag eberich te“ ja k o  źródło do historii 
P olaków  na Śląsku O polskim  w latach  1936—1945 (Studia Śląskie, Seria Nowa, 
t. I, pod red. S. Wysłoucha, Opole 1958, s. 159—188).



przez pierwsze lata brunatnego reżymu na Górnym Śląsku“ (s. 103). Świadczy
0 tym m. in. wzrost ilości skarg członków mniejszości narodowych — Polaków
1 Żydów — nadsyłanych nie tylko do Urzędu dla Spraw Mniejszości Narodo
wych w Opolu, lecz również składanych na ręce prezydenta Komisji Mieszanej 
dla Górnego Śląska w Katowicach3 oraz do Rady Ligi Narodów. W urzędzie 
mniejszości zachowało się sporo tych dokumentów mówiących o położeniu Po
laków w Niemczech. Omawiając ten okres, Autor słusznie stwierdza, iż „wszyst
ko to sprawiło, że działalność ruchu polskiego na Opolszczyźnie ulegała coraz 
większemu ograniczeniu. W sprawozdaniu z 14 X I 1935 r. landrat bytomski 
stwierdża: »Polska działalność organizacyjna jest wprawdzie wielokierunkowa, 
lecz bywa ona ograniczona przez niejednokrotne odmowy właścicieli lokali do 
wynajęcia ich na polskie imprezy, jak i przez działalność wszystko obejmują
cych organizacji NSDAP«. Fakty te nie przeszkadzały hitlerowskiej propagandzie 
snuć fantazji o wspaniałym rozwoju polskiej mniejszości narodowej w Niem
czech pod opiekuńczymi skrzydłami nazistowskiego reżymu. Przykładem tego 
może być zakrawające wprost na kpiny stwierdzenie prezydenta policji ź Gliwic 
z listopada 1935 ,r.: »Polska mniejszość narodowa czuje się pod obecnym rządem 
niemieckim dobrze. Słyszy się często od zamieszkałych tutaj Polaków, iż są oni 
jak najbardziej zadowoleni z zainaugurowanej przez ftihrera i kanclerza Rzeszy 
polityki wschodniej. Według ich oświadczeń nie posiadali oni jeszcze nigdy takiej 
swobody, jak obecnie«. Dziwna to była swoboda, zacieśniona ostatecznie do ścian 
własnego mieszkania i odciętych od świata obozów koncentracyjnych“ (s. 105). 
Wiele miejsca poświęca Autor omówieniu raportów władz dotyczących różnych 
form polskiego życia na Śląsku, przytaczając cytaty dokumentów w oryginale 
bądź też w tłumaczeniu na język polski.

Jedną z form walki z polskością na Śląsku, o której mówią dokumenty 
w aktach omawianych zasobów archiwalnych, a o której Autor nie wspomina, 
było usuwanie polskich nazw miejscowości, napisów na krzyżach cmentarnych 
i nagrobkach. Na tym polu zwłaszcza wykazał wiele inicjatywy BDÖ. Organi
zacja ta przodowała w walce z polskością, jej przewodniczącym był dr T. Ober
länder. Największe nasilenie tej walki z polskim nazewnictwem przypada na 
lata 1934—1936. W pierwszym etapie zmienia się polskie nazwy geograficzne na 
niemieckie. Usuwa się dawne Bagnow iesen, a wprowadza M oorwiesen, V orw erk  
Brzozow a  zastępuje się określeniem V orw erk B irkenbach, Forst M ikultschütz 
określeniem K lausberg  itd. Do 1 IV 1935 r. usunięto 605 nazw o brzmieniu pol
skim, a zastąpiono je nazwami niemieckimi4. Lata 1935—1936 przynoszą likwi
dację nazw wsi o polskim brzmieniu. Akta do tych spraw znajdują się w zespo
łach, z których Autor korzystał5. We wrześniu 1936 r. BDO rzuca się na resztki 
praw ludu polskiego i usiłuje je zdławić wszelkimi sposobami. Członkowie tej 
organizacji stosują różne metody: perswazji, podstępu, a nawet jawnej groźby. 
Po domach na Śląsku Opolskim chodzą nauczyciele szkół niemieckich i podkła
dają do podpisu petycje żądające zniesienia kazań polskich, polskich chrztów itp. 
O tej akcji mówią zażalenia Polaków kierowane do urzędu mniejszości w Opolu. 
Rok 1937 przynosi aresztowania na Śląsku Opolskim wielu polskich działaczy. 
Zamierza się sterroryzować Polaków, zgnębić prześladowaniami, więzieniami —  
złamać siłą polski ruch na tych ziemiach. O tej walce mówią również doku
menty znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
___________  K arol F iedor

3 Zbiór urzędow y poglądów  prezydenta K om isji M ieszanej dla Górnego Ś ląska , 
t. I i II, Cieszyn 1937.

4 AP Wrocław, RO, Wydz. I, nr 6667.
5 AP Wrocław, RO, Wydz. I, nr 6665, 6666, 6671, 6675, 2099, 2122.



W. S a  u t e r ,  Z WALK O POLSKOŚĆ BABIMOJSZCZYZNY, Poznań 1960, 
s. 217.

Książka Sautera stanowi pozycję bardzo zróżnicowaną zarówno pod wzglę
dem treści, jak i formy: niektóre z jej dziewięciu rozdziałów mają charakter 
reportażu historycznego, wzorowanego na S. Wasylewskim, M. Wańkowiczu czy 
Z. Nowakowskim, inne — szkicu popularno-historycznego, jeszcze inne — opo
wiadania z niedawnej przeszłości lub opisu zwyczajów i obrzędów ludowych na 
Bambimojszczyźnie. Podstawę materiałową zaczerpnął Autor w zasadzie z prac 
publikowanych, poszerzając ją niekiedy wiadomościami ze wspomnień własnych 
(Autor, przed wojną nauczyciel w Poznańskiem, miał już wtedy silne i żywe 
kontakty z życiem polskim na Babimojszczyźnie) lub zebranymi od żyjących 
jeszcze działaczy polskich tego terenu. Chronologicznie książka obejmuje czasy 
od powstania wielkopolskiego 1918/19 r. do pierwszych lat Polski Ludowej. Pod 
względem faktograficznym książka nie wnosi na ogół nowego materiału do naszej 
znajomości dziejów walki Polaków pod panowaniem niemieckim w okresie 
międzywojennym i w czasie II wojny, choć cały szereg szczegółów zanotowa
nych przez Autora niewątpliwie wzbogaca lokalną tradycję historyczną ludu 
Babimojszczyzny i jego prawdziwie bohaterskiej walki o polskość. Dotyczy to 
zwłaszcza takich rozdziałów, jak V („Pożar“ — o represjach hitlerowskich wobec 
Polaków po wybuchu II wojny), VI („Bastiony polskości“ — o szkolnictwie pol
skim na Babimojszczyźnie w latach międzywojennych), VII („Król Polaków“ — 
o postawie niektórych czołowych działaczy narodowych na tym terenie).

Walor naukowy książki tkwi przede wszystkim w ogromnym autentyzmie, 
z jakim udało się Autorowi przedstawić klimat nastrojów i walki Polaków Babimoj
szczyzny z naciskiem germanizacyjnym i terrorem hitlerowskim. Jednym ze 
źródeł tego klimatu były charakterystyczne dla polskich środowisk autochtonicz
nych w przedwojennych Niemczech postawy patriotyczne tradycyjnego typu, 
silnie przesycone momentami religijnymi, nie pozbawione niekiedy — jak to 
słusznie podkreśla Autor bardzo dobrej przedmowy, W. Markiewicz — cech 
anachronicznego, bogoojczyźnianego mistycyzmu. Ale patriotyzm tego typu w wa
runkach ucisku narodowego i daleko idącej izolacji od normalnego rozwoju spo
łeczno-politycznego stanowił niewątpliwie coś odmiennego od podobnych ten
dencji w społeczeństwie normalnie uformowanym i rozwijającym się. Miał 
w sobie cechę szczerości, zdolny był pobudzać do ofiarnej często walki o niektóre 
podstawowe prawa narodowe, zwłaszcza językowe i kulturalne. Książka Sautera 
ułatwia lepsze uświadomienie sobie tej właśnie specyfiki i charakteru uczuć patrio
tycznych polskiej ludności Babimojszczyzny, i nie tylko Babimojszczyzny. Nie 
uzasadnia to wszakże podtrzymywania przez Autora mitu o nierozerwalności 
pojęć: Polak i katolik (choć nie czyni On tego expressis verbis). Słusznie zwraca 
na to uwagę wspomniany już krytyczny wstęp Markiewicza.

Należy podkreślić staranne wydanie książki przez Wydawnictwo Poznańskie. 
Liczne ilustracje, dobry papier, estetyczna oprawa (w płótnie), stosunkowo niska 
cena świadczą o tym dowodnie.

H. Z.

„LĚTOPIS INSTITUTA ZA SERBSKI LUDOSPYT“, Rjad B, Historiski Letopis, 
Zwjazk III, 2 (cyłeho rjada c. 6), Ludowe Nakładnistwo Domowina, Budišin 1959.

Dział artykułów drugiej części III tomu „Historiskiego Letopisu“ otwiera roz
prawka J. Krawca M aćizny k  staw iznam  B udyskeho w obm ěsta  a  radźinych w sow  
w ot započatka hač na čas t. mj. P ön falla  (1547) (s. 353—371). Autor omawia w niej



kolejno stan źródeł i literatury, dzieje Budziszyna do XIV w., wzrost zamożności 
mieszczan i co za tym idzie — całego miasta, rozwój własności ziemskiej budziszyń- 
skiej rady miejskiej, położenie prawne i ekonomiczne poddanych miejskich, 
a wreszcie konfiskatę dóbr miejskich przez Ferdynanda I w 1547 r. w wyniku 
represji, jakie spadły na 6 miast gómołużyckich na skutek ich związania się z obo
zem protestanckim w okresie wojny szmalkaldzkiej. Represje te przyniosły poważ
ne korzyści prohabsburskiej szlachcie górnołużyckiej, która zagrabiła skonfiskowa
ne miastom dobra ziemskie. Autor pokazuje to na przykładzie Budziszyna. Z 42 
wsi budziszyńskiej rady miejskiej większość po 1547 r. znalazła się w posiadaniu 
przywódcy szlachty górnołużyckiej, starosty krajowego Nostitza.

Najcenniejsze są uwagi Autora o rozwoju terytorialnym własności gruntowej 
miasta Budziszyna. Poważne zastrzeżenia budzi natomiast przedstawienie sytuacji 
ekonomicznej i prawnej poddanych miejskich. Wprawdzie Autor usprawiedliwia 
to niedociągnięcie brakiem urbarzy, które przynoszą najwięcej materiałów do 
sytuacji ekonomicznej poddanych, ale wydaje się, że także w innego typu źródłach 
można znaleźć sporo danych do tego zagadnienia. Konieczne jest jednak przy tym 
przeprowadzenie bardzo żmudnej kwerendy archiwalnej nie tylko w archiwach 
gómołużyckich, ale także w czeskich, zwłaszcza w Pradze, gdzie w Głównym 
Archiwum Państwowym znajduje się specjalny zespół łużycki, szczególnie bogaty 
dla XV  i XVI w.

Artykuł J. Leszczyńskiego Aus der G eschichte der Bew egungen der Hand
w erksgesellen  in G örlitz zu A nfang der zw anziger Ja h re  des X VIII. Jahrhu n derts  
(s. 372—394) poświęcony jest wystąpieniom czeladzi murarskiej, sukienniczej i tkac
kiej w Zgorzelcu w początkach dwudziestych lat XVIII w.

W dziale dyskusji znajdujemy dwa artykuły archeologów polskich, B. Sikor
skiego R odow ód S low iaństw a  (s. 395— 426) oraz Z. Rajewskiego T eritorii B iskupina  
w zažnym srjedžow ěku  ja k o  přik lad  za rozw iće zažneho few dalizm a pola zapadnych  
Słow janow  (s. 427—450). Tymi artykułami Redakcja „Historiskiego Letopisu“ za
kończyła kilkuletnią dyskusję o podstawowych problemach zachodniosłowiańskiej 
starożytności. Z ramienia Redakcji podsumowania jej dokonali J. Brankačk i J. Kne
bel (K óncne słow o red a kc ije  w  dotalnej d iskusiji w o p rašen jach  s łow jan skeje  staro-  
zitnosće, s. 451—462).

W dziale materiałów źródłowych F. Mětšk opublikował bardzo ciekawe doku
menty ilustrujące stosunek niemieckiej dyplomacji do serbołużyckiego ruchu na
rodowego w latach 1918—1919 (W onkow ny zarjad  N em skeho m ócnarstw a a serb -  
sk e je  h iban je (1918—1919), s. 463—501). Publikację tę poprzedził krótkim, ale wni
kliwym wstępem. Na podstawie publikowanych tekstów stwierdził, że niemiecka 
dyplomacja była w ogóle wrogo nastawiona do wszelkich problemów narodowych 
na terenie Rzeszy, w tym i do problemu Serbów łużyckich, zwalczając dążenia nie- 
oodległościowe i narodowe tego najmniejszego narodu słowiańskiego wszelkimi do
stępnymi jej środkami.

Ten sam historyk wydał również materiały źródłowe charakteryzujące akcję 
organów rządowych tzw. koalicji weimarskiej przeciwko Serbom łużyckim w latach 
1921—1922 (A ktiw nosć kn ježerstw ow ych instancow  t. mj. W ajm arskeje koa lic ije  
prećiw o Serbam  w nadaw ku  organizow aneho m ilitaristisko-rew anšistiskeho ju nkar-  
stwa, s. 502—542). We wstępie Autor stwierdza, że serbołużycki ruch narodowy, 
zmierzając w okresie wzniesienia fali rewolucyjnej w Niemczech po pierwszej 
wojnie światowej do przeprowadzenia radykalnej reformy rolnej, ściągnął na siebie 
nienawiść niemieckiego junkierstwa i militarystów. Najbardziej reakcyjne koła 
społeczeństwa niemieckiego rozpoczęły gwałtowne ataki przeciwko Serbom łużyc
kim, nawołując nawet do ich pogromów. Równocześnie rządzące w Prusiech i w ogó



le w całych Niemczech partie centrowe, pozostające w ścisłym sojuszu z drobnobur- 
żuazyjnym ruchem narodowym serbołużyckim, pod naciskiem kół reakcyjnych mu
siały, przyznać, że ich agitacja wśród ludu serbołużyckiego jest prowadzona tylko 
pod kątem walki o głosy w czasie wyborów.

Omawiany tom zamyka bogaty dział polemik i recenzji, kronika naukowa oraz 
bibliografia prac historycznych dotyczących Łużyc w 1958 r.

J ó z e f  Leszczyński
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K. O r z e c h o w s k i ,  CHŁOPSKIE POSIADANIE ZIEMI NA GÓRNYM
Śl ą s k u  u  s c h y ł k u  e p o k i  f e u d a l n e j  (p o s i a d a n ie  l a s s y c k i e ), studium
historycznoprawne, Opole 1959, s. 400 +  mapy.

Problem lassyckiego posiadania i w ogóle tzw. złych praw chłopów do ziemi 
jest jednym z najbardziej kapitalnych zagadnień dziejów wsi górnośląskiej w epoce 
późnego feudalizmu i przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. Mimo swej dużej 
wagi nie doczekał się on dotąd pełnego opracowania i usystematyzowania. Wpraw
dzie w literaturze naukowej poświęcono mu niemało miejsca, ale wyniki dotych
czasowych badań były z jednej strony wycinkowe i fragmentaryczne, a z drugiej — 
wobec niezbyt na ogół ścisłego zdefiniowania samej istoty lassyckiego posiadania — 
niekiedy bałamutne. Tę dotkliwą lukę w historiografii nie tylko polskiej, ale i nie
mieckiej wypełnił dopiero w licznych swoich studiach K. Orzechowski. Ukorono
waniem Jego wieloletnich, sumiennych źródłowych badań nad zagadnieniem chłop
skich praw do ziemi jest recenzowana praca.

Monografia K. Orzechowskiego składa się z trzech części. W pierwszej po omó
wieniu źródeł i literatury Autor zajął się przede wszystkim pojęciem, formami 
i genezą lassyckiego posiadania, przy czym w swoich rozważaniach nie ograniczył 
się do omówienia tych lub innych aspektów lassyckiego posiadania, ale starał się 
je pokazać na tle w ogóle wszystkich form posiadania chłopskiego. Niewątpliwym 
osiągnięciem Autora jest wykazanie względności chłopskich praw do ziemi w epoce 
feudalizmu. Szczególnie interesująca jest druga część monografii K. Orzechowskie
go, w której na podstawie niezwykle bogatych materiałów archiwalnych Autor 
udowodnił, „że chłop lassyta mimo minimalnego zakresu praw formalnie mu przy
sługujących faktycznie jednak w bardzo poważnej mierze rozporządzał nierucho
mością oddaną mu w używanie i użytkowanie“ oraz że wpływ feudałów na obsa
dzanie gospodarstw lassyckich „nader często posiadał tylko formalny charakter, 
że chłopi niejednokrotnie nie dbali w ogóle o zgodę pańską i zatwierdzenie, prze
kazując gospodarstwo synowi lub innej osobie“ (s. 373). Część trzecia wreszcie 
poświęcona jest przekształceniom lassyckiego posiadania chłopskiego w wyniku 
reform agrarnych w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu i jego prze
kształcenie w dzierżawę czasową w okresie realizacji pruskich reform agrarnych.

Przy czytaniu recenzowanej pracy nasuwa się kilka uwag krytycznych zarów
no w kwestiach ogólniejszych, jak i szczegółowych. Jedna z nich dotyczy zastrze
żenia Autora, że omawiając lassyckie posiadanie chłopskie na Górnym Śląsku będzie 
się posługiwał materiałem porównawczym, zaczerpniętym przede wszystkim z in
nych ziem wchodzących w XVIII w. w skład państwa pruskiego (s. 15). Stanowi
sko takie nie wydaje się słuszne. Autor zdawał sobie zapewne z tego sprawę, skoro 
dosyć często robi pewne odchylenia od tej reguły i czerpie materiał porównawczy 
z innych państw niemieckich, a przede wszystkim z Saksonii. Można by przy tej 
kwestii postawić Autorowi zarzut, że o wiele bardziej celowe byłoby sięgnąć 
porównawczo do krajów bezpośrednio sąsiadujących z Górnym Śląskiem, a więc 
do Czech i do Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie wskazane byłoby to, jeśli chodzi



c Czechy. Przecież Górny Śląsk co najmniej do 1741 r. znajdował się w orbicie 
wpływów prawa czeskiego, które z natury rzeczy musiało wpływać i na pewno 
wpływało na stosunki panujące w zakresie chłopskich praw do Ziemi na Górnym 
Śląsku. Przecież geneza lassyckiego posiadania chłopskiego i jego rozwój są 
znacznie wcześniejsze niż przejście Śląska pod panowanie pruskie. Pruskie prawa, 
choć niewątpliwie wpływały na stosunki wiejskie na Górnym Śląsku, musiały się 
liczyć z istniejącym i uprzednio już wykształconym stanem rzeczy w interesują
cej nas dziedzinie. Tymczasem Autor bardzo rzadko przeprowadza porównanie 
z ziemiami Korony Czeskiej, opierając się przy tym jedynie na przestarzałej dziś 
pracy K. Grünberga. Nie wyzyskuje zupełnie nowszych prac czeskich poświęconych 
bądź bezpośrednio chłopskim prawom do ziemi, bądź traktujących ogólnie o dzie
jach wsi i chłopów czeskich. Wydaje się, że wystarczyłoby sięgnąć do dwu synte
tycznych prac K. K roftyx, aby tę dotkliwą lukę wypełnić.

Podobnie przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o porównanie stosunków górno
śląskich z polskimi. Autor przecież sam stwierdza (s. 48), że w Polsce wykształciły 
się podobne lub nawet identyczne z lassyckim formy posiadania chłopskiego, a na
wet cytuje w swej pracy sporą literaturę na ten temat. Bliskie sąsiedztwo 
Górnego Śląska z ziemiami polskimi i niewątpliwe kontakty między nimi mogły 
w pewnym stopniu wpływać na stosunki wiejskie na Górnym Śląsku, zwłaszcza że 
nierzadko spotykamy się z wypadkami, iż te same rodziny szlacheckie posiadały 
majątki i na terenie Rzeczypospolitej, i na Górnym Śląsku (np. rodzina Cellarych). 
Charakterystyczne jest przecież, że procentowo największa ilość gospodarstw lassyc- 
kich znajdowała się w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z ziemiami Rzeczy
pospolitej (lubliniecki, bytomski). Autor — chyba słusznie — stara się wyjaśnić 
to zjawisko rozmieszczeniem poszczególnych typów własności feudalnej w różnych 
powiatach górnośląskich. Można by jednak przy tym postawić pytanie, czy nie na
leżałoby się w nim doszukiwać pewnego wpływu stosunków polskich? Nie znaczy 
to jednak wcale, że istotnie taki wpływ musiał istnieć. Wydaje się jednak celowe 
bliższe przebadanie tego zagadnienia.

Autor nader słusznie wiąże genezę lassyckiego posiadania chłopskiego z roz
wojem gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej. Był to niewątpliwie czynnik naj
ważniejszy, choć może w pewnych wypadkach nie jedyny. Nie można jednak 
przy tym lekceważyć skutków wojny trzydziestoletniej, która, pauperyzując ogrom
ne masy chłopstwa i oddając w ręce panów feudalnych duże ilości ziemi w postaci 
pustek, dała bardzo silny impuls do dalszego rozwoju folwarków pańszczyźnia
nych, a przez to pośrednio stworzyła sprzyjające warunki do tworzenia dużej liczby 
gospodarstw lassyckich. Widać to wyraźnie na przykładzie Górnych Łużyc. Obsadza
jąc pustki i tworząc dużą liczbę słabych ekonomicznie gospodarstw zagrodniczych 
i chałupniczych dla potrzeb folwarków, dając chłopom ziemię, zabudowania, in
wentarz żywy i martwy, feudałowie wyzyskiwali tę okoliczność dla mocniejszego 
uzależnienia od siebie ludności poddanej, co m. in. przejawiało się też w pogarsza
niu się ich praw do ziemi i w ogóle nieruchomości.

Nie można też lekceważyć teorii słowiańskiego pochodzenia gorszych praw 
chłopskich do ziemi lub też teorii przemocy zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrz
nej. Wysuwano je często w historiografii niemieckiej ze względów — jak się 1

1 K. K r o f t a, P řehled  dějin  selského stavu v Č echách a na M oravě, Praha 
1919; t e n ż e ,  Dějiny selského stavu, Praha 1949. Do drugiej z tych prac dołączona 
jest obszerna bibliografia, w której można znaleźć sporo pozycji do interesującego 
nas zagadnienia.



zdaje — czysto nacjonalistycznych. Argumenty, jakie wysuwa Autor, dla rozpra
wienia się z nimi są w pełni przekonywające. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę 
na pewne charakterystyczne zjawisko, a mianowicie, że obie te teorie już 
w XVII w. były lansowane przez feudałów łużyckich dla uzasadnienia powszech
nie panującej w tym okresie tendencji do pogarszania chłopskich praw do ziemi. 
Obie te teorie stanowiły niejako oręż ideologiczny, jakim posługiwała się szlachta 
łużycka dla realizacji swoich konkretnych interesów ekonomicznych i społecz
nych, odnoszących się zarówno do chłopów serbołużyckich, jak i niemieckich2 *. 
I jeśli pod tym właśnie aspektem będziemy na nie patrzyli, wówczas dopiero zro
zumiemy, dlaczego one powstały i czyim pierwotnie interesom służyły.

Jeśli jesteśmy już przy Łużycach, to należałoby zaznaczyć, że Autor nieco 
przesadził rozmiary lassyckiego posiadania chłopskiego na tym terenie, zwłaszcza 
jeśli chodzi o Górne Łużyce. W rzeczywistości bowiem liczba gospodarstw lassyc- 
kich nie była tak duża, jak sugeruje W. Boelcke ®, na którym Autor się oparł. 
W nowszych badaniach poglądy W. Boelckego na ten temat spotkały się z dosyć 
ostrą krytyką4. Boelcke zresztą w swoich pracach zajmował się jedynie dobrami 
szlacheckimi, w których podobnie jak zresztą i na Górnym Śląsku posiadanie las- 
syckie było bardziej rozpowszechnione niż w innych typach własności feudalnej. 
Nie wolno przy tym zapominać, że w Górnych Łużycach największe majątki feu
dalne nie należały do szlachty, lecz do miast i do instytucji duchownych. Ilość 
gospodarstw w tych dobrach była natomiast minimalna. Zresztą nasze własne ba
dania przeprowadzone na przykładzie kilkudziesięciu wsi szlacheckich pokazują, iż 
liczba gospodarstw lassyckich była znacznie mniejsza niż pozostałych.

Na zakończenie nasuwa się jeszcze jedna drobna uwaga. Autor wyraża żal, 
że nie miał możności wyzyskania osiemnastowiecznej rozprawy A. F. Rivinusa, 
poświęconej specjalnie gospodarstwom lassyckim. Dotarcie do tej książki byłoby 
o wiele łatwiejsze, gdyby Autor szukał jej pod niemieckim nazwiskiem Ri
vinusa, a mianowicie pod nazwiskiem Rietschiera5 * * 8 9. Niesłuszne jest też przypu
szczenie Autora, że rozprawa Rivinusa vel Rietschiera oparta jest przede wszyst
kim na materiale heskim. W rzeczywistości bowiem Rivinus w swej rozprawie ko
rzysta w pierwszym rzędzie z materiałów łużyckich.

Garść uwag krytycznych względnie dyskusyjnych, jakie pozwoliliśmy sobie 
zamieścić w niniejszej recenzji, nie umniejsza w niczym ogromnej wartości badaw
czej monografii K. Orzechowskiego, która na pewno należy do największych osiąg
nięć historiografii polskiej zajmującej się dziejami wsi nie tylko śląskiej, ale w ogóle 
polskiej.

Jó z e f Leszczyński

2 Kwestią tą zajmujemy się dokładnie w przygotowywanej pracy o polityce 
stanów górnołużyckich.

8 W. B o e l c k e ,  Zur Lage der oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 
zum ausgehenden 18. Jahrundert (Letopis Instituta za Serbski Ludospyt, Rjad B, 
cisło 2, 1955); t e n ż e ,  Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1957. 
Tej drugiej pozycji nie znajdujemy w spisie wyzyskanych przez Autora prac, choć 
zawiera ona znacznie więcej materiałów bezpośrednio przydatnych dla Jego 
badań.

4 Por. np. J. S o ł  ta , Die Ertragsentwicklung in der Landwirtschaft des
Klosters Marienstern, Bautzen 1958, s. 63; J. H u t h ,  Beiträge zur Frühgeschichte
eines Oberlausitzer Dorfes (Protokoll der wissenschaftlichen Jahrestagung 1956. 
des Forschungsauftrages. Klassen und nationale Kämpfe in der Oberlausitz im
Zeitraum von etwa 1300 bis 1600, s. 30).

8 C. G. R i e t s c h i e r ,  Disputatio de praediis, quae vulgo Lassgüter appellan
tur, Lipsiae 1735.

9 — Sobótka




