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des Instituts für Allgemeine Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin, von 
Prof. Dr. Gerhard Schilfert, Bd. III).

Jak wskazuje tytuł, praca Krügera ni^jest wyczerpującym opracowaniem historii 
manufaktur na terenie państwa pruskiego. Autor czasowo ogranicza się do drugiej 
połowy XVIII w., tj. do „okresu wzmożonego kształtowania się kapitalistycznych 
form produkcji“, pod względem terytorialnym — do tzw. prowincji środkowych, 
tj. Prus i Brandenburgii. Pewnym ograniczeniem, które nie znalazło już odbicia 
w tytule pracy, jest również to, że Autor koncentruje swoją uwagę na manufaktu
rach tekstylnych, zwłaszcza scentralizowanych, a w rozdziałach traktujących o po
czątkach klasy robotniczej, opiera się przede wszystkim na materiałach dotyczących 
miasta Berlina, stanowiącego wczesne centrum przemysłu tekstylnego Prus. Ogra
niczenia te wypływają z analitycznego charakteru pracy, która w szerszym ujęciu 
musiałaby przybrać zbyt wielkie, jak na dysertację doktorską, rozmiary. Konse
kwencją jest to, iż nie wyczerpuje ona problematyki związanej z produkcją manu
fakturową w Prusach, zwłaszcza w odniesieniu do jej początków, które Autor 
umieszcza w drugiej połowie XVII w. (nie popierając tej tezy odpowiednim ma
teriałem dowodowym), a także w odniesieniu do rozwoju manufaktur innych branży 
przemysłowych, w pierwszym rzędzie metalurgicznych.

Mimo takiego ograniczenia tematyki praca Krügera jest dużym osiągnięciem 
współczesnej historiografii NRD. Wartość tej pracy polega przede wszystkim na 
tym, iż przesuwa ona granicę badań nad formowaniem się produkcji kapitalistycz
nej w omawianych prowincjach, a zwłaszcza nad położeniem robotników za
trudnionych w tamtejszym przemyśle, z początków XIX w. na połowę w. XVIII, 
wnosząc w ten sposób cenne uzupełnienia do badań J. Kuczyńskiego, a także in
nych historyków, w których pracach problem przejścia od feudalizmu do kapita
lizmu poprzez stadium manufaktur i związane z tym procesem zjawiska socjalne 
nie zostały odpowiednio uwzględnione.

Praca składa się z dwu zasadniczych części: rozprawy, obejmującej 449 stron 
druku, oraz publikacji źródłowej (Dokumentenanhang), zajmującej 262 stro'ny. Po 
niej następuje wykaz wyzyskanych źródeł i literatury, zestawienie i objaśnienie 
monet, miar objętości i wagi, a także terminów technicznych i nazw obecnie nie 
używanych, które występują w tekście rozprawy, a zwłaszcza w publikowanych do
kumentach, oraz indeksy: geograficzny, osobowy i rzeczowy.

Rozprawę dzieli Autor na 5 rozdziałów. W pierwszym omówione zostały wa
runki społeczno-ekonomiczne i polityczne, w jakich rozwijały się manufaktury 
w branym pod uwagę czasie i terenie. Wychodząc z założenia, iż warunki te miały 
decydujący wpływ na kształtowanie się nowych form produkcji, Krüger poddaje je



gruntownej analizie, wydobywając ich specyfikę, wypływającą z militarnego cha
rakteru państwa pruskiego. Autor podkreśla, iż państwo to „powstałe jako kolonia 
wojskowa w walce z narodami słowiańskimi“ (s. 25), dążyło w dalszym ciągu do 
rozszerzenia bazy ekonomicznej nie tyle przez osiągnięcia gospodarcze, ile przede 
wszystkim na drodze podbojów. Stąd też polityka gospodarcza podporządkowana 
została interesom armii, co stało się zasadniczym powodem niepowodzenia protekcjo
nizmu pruskiego. Na przykładzie- przemysłu tekstylnego Autor wykazuje, iż protek
cjonizm pruski nie odegrał w stosunku do manufaktur roli sprzyjającej, rozwijały 
się one bowiem najlepiej w tych właśnie branżach, którymi państwo' zajmowało się 
najmniej. Tak więc lansowany przemysł jedwabniczy nie osiągał nigdy zamierzo
nych wyników, natomiast wzrastała bardzo produkcja tkanin bawełnianych, leżąca 
na marginesie zainteresowań władz państwowych.

Przedstawiając szeroki wachlarz czynników hamujących i przyspieszających 
rozwój manufaktur pruskich, Autor podnosi specjalne znaczenie, jakie w tym za
kresie miał handel wschodni, a zwłaszcza handel z Polską. W pracy przytoczono 
wypowiedzi niektórych historyków niemieckich, stwierdzające, iż „Polska pod 
względem polityczno-handlowym była dla Prus tym, czym były kolonie dla Anglii: 
wielkim rynkiem dla eksportu i zakupu tanich surowców“. Autor podkreśla, że 
również współcześni zdawali sobie sprawę ze znaczenia tego handlu, pisząc: „po
tęga domu brandenburskiego opiera się głównie na targach frankfurckich i tam
tejszym handlu z Polską“ (s. 6 6 ), która „z powodu swej słabości musi płacić prze
mysłowi pruskiemu okropny haracz“ (s. 57).

Problematyka rozdziału II skupia się wokół zasadniczych dwu zagadnień. Jed
nym z nich jest prześledzenie zmian' w organizacji procesu produkcji, drugim formo
wanie się kapitalistycznych stosunków produkcyjnych.

W związku z zagadnieniem pierwszym Krüger przedstawia, jak poprzez roz
warstwienie wśród drobnych producentów dochodziło do powstawania systemu 
produkcji nakładowej, a następnie do ukształtowania się manufaktury. Na pewnej 
ilości przykładów wykazuje, że w branym pod uwagę czasie istniały w rozpatry
wanych prowincjach manufaktury tak w formie rozproszonej, jak i scentralizowane. 
Szkoda, że przy przedstawianiu tego zagadnienia Autor zrezygnował prawie zupeł
nie z zastosowania zestawień tabelarycznych; ujęcie bowiem omawianych manufak
tur w tabele lub inną formę zestawienia nadałoby tej partii pracy znacznie więk
szą przejrzystość.

Jeśli chodzi o zagadnienie drugie, tj. proces formowania się kapitalistycznych 
stosunków produkcyjnych, Autor przedstawia jego dwa zasadnicze nurty. Jednym 
z nich jest proces akumulacji kapitału w rękach przedsiębiorstw handlowych Ber- 
lin'a, związany w głównej mierze z dostawami na rzecz armii podczas wojny sied
mioletniej, drugim — postępujące zubożenie drobnych producentów, odrywanie ich 
od środków produkcji i podporządkowanie dyscyplinie kapitalistycznej. W wyniku 
tych procesów zaczęły się formować opozycyjne klasy: przedsiębiorców kapitali
stycznych i wczesnego proletariatu.

Pozostałe 3 rozdziały poświęca Autor badaniom nad początkami klasy robotni
czej. Stanowią one zasadniczą część pracy. Odnosi się to w pierwszym rzędzie do 
rozdziału traktującego o sytuacji robotników zatrudnionych w manufakturach ber
lińskich. W rozdziale tym w oparciu o szeroką bazę materiałową poddane zostały 
starannej i gruntownej analizie następujące zagadnienia: 1 . wzrost stanu ilościo
wego robotników; 2 . problem zatrudnienia w manufakturach kobiet i dzieci, a także 
stosowania pracy przymusowej; 3. proces pogarszania się warunków pracy przez 
zwiększenie jej intensywności i przedłużanie dnia roboczego; 4. postępujące zubo



żenie robotników, spowodowane obniżaniem płac, przy ogólnym wzroście cen żyw
ności i mieszkań; 5. upadek zdrowotności w rodzinach robotniczych; 6 . trudności 
w zakładaniu rodzin i rozszerzanie się prostytucji; 7. formy opieki społecznej, pod 
każdym względem niewystarczające, polegające głównie na stosowaniu wobec nędza
rzy pracy przymusowej. Wszystkie te zagadnienia składają się na wszechstronny 
i bardzo sugestywny obraz ciężkiej sytuacji wzrastającego liczebnie wczesnego pro
letariatu Berlina. Biorąc pod uwagę fakt, iż państwo aprobowało postępujący wy
zysk i wzrastającą nędzę ludności robbtniczej, Autor stwierdza, że w świetle zgro
madzonych przez niego materiałów źródłowych „legenda o socjalnym królestwie 
Hohenzollernów“, stworzona przez historyków pruskich, w żadnym wypadku nie 
ma pokrycia w prawdzie historycznej.

Ostatnie dwa rozdziały poświęcone są przedstawieniu postawy ideologicznej 
mieszczaństwa i robotników oraz walce klasowej tych ostatnich. Analizując te za
gadnienia, Autor wykazuje, że stosownie do warunków ekonomicznych, charaktery
stycznych dla okresu przejściowego, świadomość klasowa mas robotniczych nie 
była skrystalizowana. Mimo to ogólnie zdawano sobie sprawę z ciężkiej sytuacji 
społecznej, stąd też okres manufaktury wypełniają walki klasowe robotników. 
Walki te przybierały formy czynne (strajki) i bierne (petycje i zażalenia do władz). 
Głównym powodem wystąpień były płace. Powszechne niezadowolenie i krytyka 
władz państwowych wzmogły się zwłaszcza w okresie rewolucji francuskiej. Jednak
że mimo widocznych wpływów, jakie wydarzenia we Francji wywarły na opinię 
publiczną, ludność Berlina nie wystąpiła do poważniejszej akcji. Przyczyną tego 
był brak przewodnictwa ze strony burżuazji, która wskutek słabości ekonomicznej 
była niesamodzielna pod względem politycznym.

W sumie praca Kriigera, jakkolwiek nie wyczerpuje problematyki związanej 
z rozwojem manufaktur pruskich, stanowi cenny wkład do badań nad początkami 
układu kapitalistycznego. Na podkreślenie zasługuje ujęcie omawianej problematyki, 
oparte na zasadach humanizmu i dążności do odsłonięcia rzeczywistej prawdy hi
storycznej. Z tego powodu praca ta odbiega w sposób zasadniczy od tendencyjnej 
i zabarwionej szowinizmem burżuazyjnej historiografii niemieckiej.

W dodatku źródłowym Autor zestawia dokumenty ilustrujące ważniejsze za
gadnienia omówione w pracy. Są to materiały wydobyte z archiwów NRD. Składają 
się na nie petycje i zażalenia robotników i przedsiębiorców kierowan'e do różnych 
władz, protokoły policyjne, sprawozdania urzędników przeprowadzających kontrole 
w poszczególnych manufakturach, zapytania w ich sprawie pod adresem władz 
wyższych oraz odpowiednie zarządzenia. Materiały te zestawia Autor według grup 
tematycznych obrazujących warunki, w jakich powstawały manufaktury, ich orga
nizację oraz walki klasowe robotników zatrudnionych we wczesnym przemyśle 
tekstylným Berlina. Wszystkie te dokumenty, dotąd nie publikowane, umożliwiają 
nie tylko bezpośredni wgląd w bazę materiałową pracy, pozwalają one również 
na dokonywanie ściślejszych porównań przy przeprowadzaniu badań pokrewnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do innych terenów ówczesnej monarchii pruskiej. Zgodnie 
z zamierzeniem Autora stanowią one cenne uzupełnienie dotychczasowych publikacji 
z tego zakresu.

Henryka Oprawko



. PAPIESTWO WOBEC SPRAWY POLSKIEJ W LATACH 1772—1864. WYBÓR 
ŹRÓDEŁ, opracował Otton Beiersdorf, wstępem poprzedził Kazimierz Piwarski, PAN, 
Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza, Seria II, Materiały Źródłowe do Dziejów 
Polskich Walk Narodowowyzwoleńczych, tom III, Wrocław 1960, s. LXXVI +  645.

Wydawnictwa źródeł do nowszej historii Polski, wciąż jeszcze zbyt nieliczne 
i wykazujące nadal dotkliwe braki, wzbogaciły się w r. 1960 o nową poważną po
zycję w postaci obszernego wyboru tekstowy źródłowych dotyczących stanowiska 
papieskiego Rzymu wobec sprawy polskiej od pierwszego rozbioru do powstania 
styczniowego włącznie. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w ostatniej 
ćwierci w. XVIII — to przede wszystkim zagadnienie utrzymania lub likwidacji nie
podległego państwa polskiego, zagrożonego w swej egzystencji zaborczą polityką 
sąsiednich mocarstw; w ciągu w. XIX — to w pierwszym rzędzie usiłowania na
rodu polskiego odzyskania utraconej niezależności państwowej. Materiały źródłowe 
zgromadzone w pierwszych czterech częściach publikacji odzwierciedlają stosunek 
kurii rzymskiej do tych właśnie najważniejszych ówcześnie przejawów sprawy 
polskiej w jej zasadniczych etapach: część I dotyczy więc okresu rozbiorów, II — 
powstania listopadowego, III — doby Wiosny Ludów, IV — powstania styczniowego. 
Objętościowo części te stanowią razem niemal 1 /2  całości wydawnictwa. Postawa 
samej kurii papieskiej, wystąpienia jej dyplomacji nie wyczerpują jednak zagad
nienia. Politykę Watykanu na ziemiach polskich realizuje, w  ogromnej większości 
popierając jej podstawowe założenia, polski episkopat i jego najbliżsi współpracow
nicy. O ich stanowisku wobec polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego mówią do
kumenty (w większości listy pasterskie) zgromadzone w części VI. Ważnym narzę
dziem polityki papiestwa w sprawach polskich był tradycyjnie od w. XVI zakon 
jezuitów, w w. XIX staje się nim po listopadowym powstaniu polski zakon 
zmartwychwstańców. Teksty źródłowe naświetlające działalność tych zgromadzeń 
zakonnych na ziemiach polskich i ha emigracji polistopadowej zawiera część VII. 
Postawa kurii rzymskiej jako ważnego czynnika w ówczesnej polityce między
narodowej oraz wyższego kleru polskiego i wymienionych zakonów, posiadających 
poważny wpływ na społeczeństwo polskie, nie mogła być obojętna tym wszystkim 
ugrupowaniom i jednostkom, które związane były z polskim ruchem narodowo
wyzwoleńczym, a działalnością swą stwarzały i wytrwale utrzymywały „sprawę 
polską“ w Europie XIX w. Ocenę tej postawy w świetle bogatej postępowej publi
cystyki polskiej okresu polistopadowego zawierają wybrane materiały źródłowe 
składające się na część VIII. Pominięta w dotychczasowym przeglądzie część V 
poświęcona jest zmianom w organizacji diecezji na ziemiach polskich po r. 1815, 
pozostającym w związku z nową sytuacją polityczną w tej partii Europy po kon
gresie wiedeńskim.

Na całość wydawnictwa złożyło się 130 tekstów źródłowych, z których kilka
naście opublikowano po raz pierwszy, a kilkadziesiąt dopiero teraz ukazuje się 
w polskim przekładzie. Materiał został zaczerpnięty wyłącznie ze zbiorów krajo
wych. Wydawca nie miał sposobności wyzyskania zbiorów zagranicznych, w szcze
gólności najważniejszego w tym wypadku, trudno jednak dostępnego archiwum 
watykańskiego. Teksty źródłowe zaopatrzone są licznymi, w sumie obejmującymi 
dziesiątki stron, przypisami, sporządzonymi bardzo skrupulatnie i szczęśliwie (choć 
nie bez pewnych omyłek, trudnych jednak do uniknięcia przy tego rodzaju przed
sięwzięciu), z wykorzystaniem obfitej literatury, ułatwiającymi w wysokim stop
niu zapoznanie się z materiałem. W rzeczywistości zwiększają one jeszcze, i to 
dosyć poważnie, część czysto tekstową, zawierają bowiem liczne cytaty i obszerne 
fragmenty dokumentów przytaczane in extenso.



Część źródłową poprzedza 4-arkuszowy wstęp opracowany przez prof. Kazimierza 
Piwarskiego. Oparty na literaturze przedmiotu, którą podaje w przypisach, zawiera 
zwięzły i jasno ujęty syntetyczny pogląd na stanowisko kurii rzymskiej i ducho
wieństwa polskiego wobec ruchu niepodległościowego w okresie ujętym ramami 
chronologicznymi wydawnictwa. Koncentrując się na sprawach węzłowych, zasad
niczych, artykuł wstępny porusza przede wszystkim te problemy, które uwzględ
niono w części źródłowej: a więc rozbiory i polski ruch narodowowyzwoleńczy 
w w. XIX w jego najwyższych formach, jakimi były powstania narodowe, poświę
cając jednak nieco uwagi również i sprawom kościelnym w Księstwie Warszaw
skim i Królestwie Polskim przed r. 1831, mniej wiążącym się ze sprawą polską, sil
niej z ogólną linią polityki kościoła wobec państwa i władzy świeckiej.

Obydwie części publikacji — wstęp i materiały źródłowe — są silnie ze sobą 
związane, uzupełniając się nawzajem. Wprowadzenie w problematykę, jakie daje 
wstęp, ułatwia zrozumienie tekstów, te natomiast stanowią silną podbudowę i dobrą 
ilustrację tez zawartych w artykule wstępnym. Obydwa dążą wspólnie do udziele
nia odpowiedzi na zasadnicze pytanie, jakie nasuwa tematyka wydawnictwa: czy 
polityka papiestwa w tak istotnej dla społeczeństwa polskiego w okresie niewoli 
sprawie wyzwolenia narodowego odpowiadała podstawowemu interesowi narodo
wemu Polski? Czy dostrzegała go, rozumiała, uznawała i uwzględniała? Lub inaczej 
— czy rachuby polskie na poparcie ze strony kurii rzymskiej w walce o niepodle
głość, podejmowane niejednokrotnie usiłowania uzyskania takiego poparcia (Stani
sław August; rządy narodowe 1831 i 1863 roku) były uzasadnione?

W świetle zaprezentowanych materiałów źródłowych w polityce papieskiego 
Rzymu wobec narodu polskiego na pierwszy plan wybijają się własne interesy 
kosmopolitycznej organizacji kościelnej, dążność do zachowania jej przywilejów, 
znaczenia i stanu posiadania. Zresztą nie tylko sprawy związane ściśle z historycz
nym obszarem Polski, jak problem utrzymania katolicyzmu w Rosji i stosunków 
dyplomatycznych Watykanu z rządem carskim (słynna walka o nuncjaturę peters
burską), lecz i pozornie bardzo odlegle kwestie, jjak np. położenie świeckiego pań
stwa papieskiego we Włoszech, zagrożonego przez ruch narodowozjednoczeniowy 
włoski, wpływają niejednokrotnie na postawę papiestwa w sprawach polskich, 
w sensie wyraźnie ujemnym. Watykan bowiem w obliczu tych trudności odczuwa 
raz po raz palącą potrzebę zabiegania o poparcie ze strony rządów Austrii i Rosji. 
Ceną tych porozumień jest nader często nie tylko odmowa udzielenia przez kurię 
rzymską pomocy polskim ruchom wolnościowym, lecz wręcz pomoc okazywana 
rządom zaborczym w zwalczaniu polskich dążeń wyzwoleńczych. Jest ona świadczona 
tym skwapliwiej, że papiestwo, związane nadal silnie z feudalizmem, odczuwa da
leko idącą solidarność z rządami feudalno-absolutystycznymi. Świadczą o tym za
mieszczone w publikacji dokumenty dotyczące m. in. stanowiska papiestwa wobec 
ruchów narodowych we Włoszech czy w byłych koloniach hiszpańskich. Tymczasem 
w polskim ruchu niepodległościowym po r. 1831 występują coraz silniej tendencje 
społecznie radykalne, wynikające z rosnącej aktywności szerszych mas społeczeń
stwa, z głębszego niż poprzednio zrozumienia przez przywódców konieczności zwią
zania dążeń do wyzwolenia narodowego ze sprawą reform społecznych, o ile walka 
o niepodległość ma zyskać realne szanse powodzenia. Wzrasta również poczucie 
solidarności i współpraca z podobnymi ruchami społeczno-politycznymi innych na
rodów Europy, z europejską rewolucją. Sprzeczności zasadnicze są tu oczywiste, 
stosunek antagonistyczny jest naturalną, logiczną ich konsekwencją. Nie zmieni tego 
podstawowego stwierdzenia fakt występowania okresowo pewnych zbieżności inte
resów kościoła i narodu polskiego w obliczu ucisku zaborców, wynikających ze



zbiegu okoliczności, a nie z zasadniczego stanowiska kurii rzymskiej. Nie osłabi go 
także i to, że papiestwo na ogół odnosiło nikłe tylko korzyści z uprawiania tego 
rodzaju polityki w sprawie polskiej. Toteż odpowiedź na sformułowane poprzed
nio zasadnicze pytanie wypada w świetle omawianej publikacji wyraźnie negatyw
nie, taka jest bowiem wymowa zawartych w niej dokumentów. Sprawa polska 
nie zyskała w papieskim Rzymie zrozumienia, uznania i poparcia; przeciwnie, uczy
niono z tej strony niejedno, aby ją unicestwić.

Zamieszczone w wydawnictwie materiały pozwalają również na odtworzenie, 
przynajmniej w głównych zarysach, poglądów tych ugrupowań w ówczesnym spo
łeczeństwie polskim, które — jak wyższe duchowieństwo, zmartwychwstańcy, Hotel 
Lambert — broniły tezy o zasadniczej przychylności papiestwa dla sprawy polskiej. 
Uwzględnienie tych materiałów jest niewątpliwie instruktywne i słuszne. Opubliko
wane przekazy źródłowe wykazują ponadto, że nie można mówić o zupełnej iden
tyczności postawy wobec ruchu niepodległościowego wszystkich ogniw hierarchii 
kościelnej w Polsce. Przenikanie idei narodowowyzwoleńczych w szeregi niższego 
duchowieństwa polskiego, nastroje opozycyjne wobec stanowiska episkopatu, a tym 
samym pośrednio i w stosunku do polityki papiestwa w sprawie polskiej, dają 
o sobie znać niejednokrotnie nawet i w tych kręgach ówczesnego polskiego społe
czeństwa.

Juliusz Demel

M. O r z e c h o w s k i ,  SZKICE Z DZIEJÓW POLONII WROCŁAWSKIEJ, Wro
cław; Ossolineum, 1960, s. 206.

Najnowsza praca Mariana Orzechowskiegó — jedynego historyka zajmującego 
się dziejami Polonii wrocławskiej — jest drugą jego pozycją książkową poświęconą 
temu zagadnieniu.

Pierwszy zeszyt z serii „Documenta Silesiae“ tegoż Autora, wydany również 
przez Ossolineum pt. Ludność polska na Dolnym Śląsku w latach 1919—1939, jest 
zbiorem dokumentów okresu międzywojennego, przeznaczonym przede wszystkim 
dla czytelnika już przygotowanego do lektury książki historycznej1. Szkice z dziejów  
Polonii wrocławskiej natomiast — to książka dla szerokich rzesz czytelników inte
resujących się przeszłością naszego miasta. Są one po Spotkaniach wrocławskich2 3, 
Ludziach dawnego W rocławia3 oraz Wspomnieniach Polaków z Dolnego Śląska4 

czwartą pozycją książkową poświęconą dziejom ludności polskiej we Wrocławiu 
i ria Dolnym Śląsku, napisaną z dużą swobodą i jasnością. Szkice M. Orzechowskiego 
składają się — oprócz krótkiego wstępu i wykazu podstawowej literatury do oma
wianego przedmiotu — z dwóch części: „Polonia wrocławska w latach 1918—1939“ 
oraz „W kręgu kultury polskiej“.

W pierwszej części, składającej się z siedmiu podrozdziałów, Autor przedsta
wia życie i walkę Polonii wrocławskiej w okresie międzywojennym. Każdy pod

1 M. O r z e c h o w s k i ,  Ludność polska na Dolnym Śląsku w latach 1918—1939, 
Wrocław 1959, s. 142. Rec. W. D ł u g o b o r s k i ,  „Zaranie Śląskie“, 1960, z. 2, 
s. 315— 318.s

2 T. M i k u l s k i ,  Spotkania wrocławskie, wyd. I, Wrocław—Warszawa 1950, 
wyd. II, Kraków 1954.

3 Ludzie dawnego Wrocławia, Wrocław 1958.
4 Ci, co przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Śląska, Wrocław 1959, 

s. 320.



rozdział stanowi zamkniętą całość i obejmuje pewien wycinek z życia środowiska 
polskiego w tym mieście. Pierwszy omawia więc trudny okres odbudowy polskich 
organizacji po pierwszej wojnie światowej i metody walki szowinistycznych ele
mentów niemieckich z tymi organizacjami, drugi zaznajamia czytelnika z chwilo
wym osłabieniem życia Polonii wrocławskiej w latach 1918—1921, a następnie z jej 
bujnym rozkwitem i upadkiem w 1939 r. Trzeci rozdział poświęcony jest polskiej 
szkółce w tym mieście, czwarty — działalności drużyn harcerskich, piąty i szósty 
polskim organizacjom młodzieżowym i studenckim. Siódmy omawia życie i działal
ność Polonii na terenie Dolnego Śląska w okresie międzywojennym.

Część druga składa się z trzech szkiców. Piérwszy poświęcony kultowi A. Mic
kiewicza, drugi kontaktom Józefa Ignacego Kraszewskiego z Polonią wrocławską, 
a trzeci — polskim organizacjom śpiewaczym „Lutnia Wrocławska“ i „Harmonia“, 
działającym na terenie Wrocławia przede wszystkim w latach międzywojennych.

Taki układ budzi pewne wątpliwości. Dwa pierwsze szkice odnoszą się mia
nowicie w całości do XIX w., trzeci natomiast do czasów najnowszych. Byłoby 
chyba właściwsze przeniesienie trzeciego szkicu do rozdziału zatytułowanego „Po
lonia wrocławska w latach 1938—1939“. Niedociągnięciem jest — moim zdaniem — 
brak w pracy M. Orzechowskiego dwóch szkiców: jednego poświęconego działal
ności Towarzystwa Literącko-Słowiańskiego i roli jego opiekunów7: Jana Ewange
listy Purkyniego oraz Wojciecha Cybulskiego. Szkic drugi natomiast powinien być 
poświęcony Nehringowi, jego pracy naukowej oraz opiece nad młodzieżą polską 
studiującą w tym czasie we Wrocławiu. Nie sprawiłoby to Autorowi omawianej 
pracy większej trudności, gdyż oprócz zebranych przez siebie materiałów mógłby 
oprzeć się tu na literaturze już opublikowanej, a dotyczącej tych spraw3.

Wydaje się bowiem, że nie można pominąć przy omawianiu Polonii wrocław- 
skiej działalności ani Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, ani też Nehringa. 
W świetle raportów władz niemieckich był on bowiem nie tylko wielkiej miary 
uczonym5 6 7, lecz również obrońcą języka polskiego na Śląsku 7. Wywarł on poważny 
wpływ na Jana Kasprowicza. Syn chłopa, Kasprowicz, który nie tylko potrafił 
rzucać kałamarzem do znienawidzonego przez siebie nauczyciela szowinisty z gim
nazjum raciborskiego, lecz również w czasie swoich studiów we Wrocławiu w la
tach 1884—1885 rewolucjonizował polskie organizacje w tym mieście, długo pamiętać 
będzie o Nehringu. Swój pierwszy tomik Poeiji wydanym w 1889 r. prześle z dedy
kacją Nehringowi8. M. Orzechowski oparł się w swojej pracy przede wszystkim 
na materiałach z prasy polskiej wychodzącej w Niemczech w tym okresie oraz na 
archiwaliach tak polskich, jak i niemieckich, w mniejszym natomiast stopniu wy
zyskał prasę niemiecką z tego okresu. Zamieszczone w książce ilustracje i urywki 
z licznych dokumentów czynią ze Szkiców książkę przekonywającą i żywą. I nie
wątpliwie praca M. Orzechowskiego spełni swoją rolę popularyzacji wiedzy o dzie
jach wrocławskiej Polonii..

Karol Fiedor

5 Spis literatury M. Orzechowski zestawił w recenzowanej pracy, s. 195 i n.
6 T. M i k u l s k i ,  Z papierów Władysława Nehringa (Sobótka, 1947); B. W. J a 

n u s z e w s k i ,  Władysław Nehring (Ludzie dawnego Wrocławia, s. 126); S. K u
c z y ń s k i ,  Wspomnienia o Władysławie Nehringu. (ibid., s. 134).

7 K. F i e d o r ,  Stanowisko władz rejencji opolskiej w sprawie języka polskiego 
na Śląsku w świetle nieznanego listu Władysława Nehringa (Sobótka, 1960, 
s. 230 i n.).

K M i k u l s k i ,  op. cit., s. 328.



E. Z. H r a b  ar, HITLEROWSKI RABUNEK DZIECI POLSKICH (1939—1945), 
Katowice 1960, Wydawnictwo „Śląsk“, s. 150.

Publikacja R. Z. Hrabara, oparta na bogatym materiale dowodowym, jest 
pierwszą polską pracą poświęconą rabunkowi dzieci polskich przez hitlerowców.

Składa się z przedmowy pióra Mariana Orzechowskiego, krótkiego wstępu, sied
miu rozdziałów omawiających właściwe zagadnienie, wyboru dokumentów nie
mieckich władz centralnych dotyczących tych spraw oraz streszczeń w językach 
obcych: rosyjskim, angielskim i niemieckim. Hrabar doskonale obeznany z tym 
problemem — był bowiem pełnomocnikiem rządu polskiego do spraw rewindykacji 
dzieci zrabowanych przez hitlerowców — w pierwszym rozdziale omawia ogólnie 
cele i zadania, jakie postawiły sobie niemieckie władze, przeprowadzając tę akcję. 
Autor stwierdza, że naczelnym zadaniem tych władz było całkówite zgermanizowa- 
nie porwanych dzieci. „Niemcy gwałcąc podstawowe prawa ludzkie, depcząc prze
pisy prawa międzynarodowego, dokonując systematycznej kradzieży dzieci, mieli 
na oku podwójny cel: wzmocnienie siły biologicznej własnego narodu oraz ekster
minację narodu podbitego. Cios wymierzony został w  to, co dla każdego narodu jest 
najdroższe, co stanowi o jego sile i przyszłości — w dziecko“ (s. 26).

W rozdziale drugim omówiono organa i instytucje hitlerowskie, które dokony
wały rabunku i germanizacji porwanych dzieci. Całością akcji — jak udowodnił 
Autor — kierował „Urząd dla spraw rasowo-politycznych narodowo-socjalistycznej 
niemieckiej partii pracy“ (Rassenpolitisches Am t der NSDAP) pod kierunkiem 
Heinricha Himmlera. W trzecim rozdziale omówiono system i metody germaniza
cji, w czwartym — środowisko i grupy dzieci objętych tą akcją. Aby zgermanizo- 
wać jak największą liczbę dzieci polskich, zabierano je od małżeństw mieszanych 
i rozwiedzionych, zakładów opiekuńczych oraz pozostających pod opieką polskich 
opiekunów. Były tu również dzieci rodziców wywiezionych do Niemiec na roboty, 
dzieci podrzucone oraz zabrane na podstawie specjalnych zarządzeń niemieckich 
władz. W rozdziale piątym Autor omawia sytuację tych dzieci, ich życie w różnego 
rodzaju zakładach „opiekuńczych“ ■ lub „wychowawczych“. Rozdział szósty poświę
cony jest przeprowadzaniu ha tych dzieciach eksperymentów „naukowych“. Ofia
rami tej zbrodniczej działalności padały najczęściej dzieci nie odpowiadające wy
mogom rasowym i zdrowptnym. I wreszcie w rozdziale siódmym Autor omawia 
liczbę wywiezionych do Niemiec. Podkreślając ogromne trudności w ustaleniu praw
dziwej cyfry, dochodzi do stwierdzenia, że „ofiarą hitlerowskiego rabunku i germa
nizacji padło co najmniej 200 tysięcy dzieci polskich“. W drugiej części pracy Hra
bar przytacza najważniejsze dokumenty ilustrujące jego wywody. W sumie książka 
omawiająca hitlerowski rabunek dzieci polskich należy do tych prac, które dema
skują hitlerowską politykę wobec podbitych narodów. Zaznajamiając z tym po
twornym czynem, równocześnie ostrzega przed odradzającym się neohitleryzmem 
w Niemczech zachodnich.

‘ Karol Fiedor

S. N o w a k o w s k i ,  PRZEOBRAŻENIA SPOŁECZNE WSI OPOLSKIEJ, Poznań, 
Instytut Zachodni, 1960, s. 258.

Autor postawił sobie nader ąmbitne zadanie prześledzenia przemian społeczno- 
kulturowych, które „zachodziły, ha wsi opolskiej od ostatnich dziesięcioleci wieku 
XIX do czasów najnowszych“ (s. 8 ). Praca posiada charakter sensu stricto socjolo
giczny, chociaż wyzyskano w niej także obszerny materiał historyczny w postaci kro



niki wsi, drukowanych wspomnień niektórych jej mieszkańców, wypisów archiwal
nych, danych statystycznych miejscowych zakładów pracy, urzędów, instytucji oraz 
organizacji społecznych i politycznych, i nawiązuje bezpośrednio do wydanego 
w 1947 r. studium S. Ossowskiego, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej 
na Śląsku Opolskim oraz wcześniejszej pracy S. Nowakowskiego, Adaptacja lud
ności na Śląsku Opolskim (Poznań 1957).

Badania terenowe przeprowadzał Nowakowski w podopolskiej wsi, którą — za 
Ossowskim — nazywa Giełczynem. Giełczyn to duża (w 1957 r. zamieszkiwało tu 
ponad 3 tys. osób) i uprzemysłowiona wieś (jest tu tartak, niewielka stocznia nad 
Odrą, dosyć duża fabryka tekstylna). Pod koniec XIX w. wieś „zaczęła przechodzić 
żywe przeobrażenia, które zadecydowały o jej obecnym obliczu gospodarczym i spo
łecznym, kulturalnym i narodowym“ (s. 8 ). Zdajemy sobie jednak sprawę, że prze
obrażeniom tym ulegał na przestrzeni dziesiątków lat nie tylko Giełczyn, ale wieś 
opolska w ogóle. Właśnie w związku z tym nasuwa się pierwsze zastrzeżenie, być 
może z socjologicznego punktu widzenia nieistotne, -lecz dla historyka niezmiernie 
ważne. Problem polega na pytaniu, o ile Giełczyn jest wsią typową, o ile służyć 
może jako przykład i miernik głębokich przeobrażeń wsi opolskiej w ogóle. Nie 
przesądzając sprawy, chciałbym wszakże zwrócić uwagę na dwa momenty: 1. Gieł
czyn jest wsią w szczególnie dużym stopniu uprzemysłowioną i zurbanizowaną, 
a jej „przeciętnego mieszkańca trudno odróżnić od mieszkańca miasta“ (s. 27); 
2. Ludność wsi składa się w przeważającej masie z autochtonów. Napływowi (po 
wojnie) jej mieszkańcy stanowią znikomy odsetek.

Ewolucja społeczności giełczyńskiej poddana została przez Nowakowskiego 
wszechstronnej analizie naukowej. Mamy tu więc historię i opis wsi, jej charaktery
stykę jako społeczności lokalnej w zróżnicowaniu klasowym, rozwój antagonizmów 
klasowych, stosunki społeczności lokalnej ze społecznością pońadlokalną itd. Z ca
łego tego bogactwa problemów chciałbym zwrócić uwagę na jeden, najbardziej może 
dyskusyjny i dla historyka interesujący — dominujący zresztą w recenzowanej pracy 
nad wszystkimi pozostałymi — problem kształtowania się świadomości narodowej 
wsi opolskiej i zachodzących w niej przeobrażeń. Śledzenie tego problemu na ła
mach recenzowariej pracy wywołuje wiele uwag, zmusza do stawiania znaków za
pytania. Trudno jest w tej chwili podjąć merytoryczną polemikę z tezami Autora, 
ponieważ zagadnienie kształtowania się świadomości narodowej na Śląsku czeka do
piero na wyczerpujące i naukowe opracowanie. Dlatego też poniższe Uwagi będą 
raczej znakami zapytania historyka.

Nowakowski wychodzi z założenia, które przyjęło się w nauce dość powszech
nie, iż „poczucie narodowe grupy terytorialnej jest tworem historycznym“ (s. 135). 
Co jednakże decyduje o przynależności narodowej? Problem ten — jak wiadomo — 
posiada już ogromną wielojęzyczną literaturę, w której ścierają się różnorodne 
poglądy — subiektywistyczne, obiektywne, tzw. behaviourystyczne, czy wreszcie bę
dące syntezą lub prostą kompilacją wszystkich trzech wyżej wymienionych. W pew
nym sensie taką próbą pogodzenia wielu sprzecznych koncepcji jest teza Nowakow
skiego: „O przynależności do narodu decyduje przede wszystkim uznawanie przez 
jego członków szeregu wspólnych wartości kulturowych, poczucie odrębności od 
grup innych, łączenie się w solidarnych akcjach, tworzenie i utrzymywanie wspól
nych instytucji uznawanych za ogólnonarodowe“ (s. 135).

To określenie jest zbyt ogólnikowe, mało precyzyjne, by mogło być przyjęte 
bez żadnych oporów. Niektóre jego elementy nasuwają wiele wątpliwości. Np. co 
należy rozumieć pod „łączeniem się w solidarnych akcjach“ czy „tworzeniem i utrzy
mywaniem wspólnych instytucji uznawanych za ogólnonarodowe“? Czy wewnątrz



narodu, grupy narodowej podzielonej na antagonistyczne grupy i klasy spoleczn’e jest 
to możliwe i w jakim stopniu? Na Górnym Śląsku np. instytucją uznawaną za ogól
nonarodową była postulowana szkoła polska. Ale nawet w walce o nią nie udało 
się połączyć wszystkich grup ludności polskiej i jej politycznych reprezentacji 
w „solidarnych akcjach“. Tego rodzaju'przykłady można by mnożyć. Kwestia wza
jemnego stosunku klas, grup społecznych i narodu w określeniu Nowakowskiego 
została całkowicie pominięta. Tymczasem właśnie ona — o czym świadczy cała 
dotychczasowa literatura — nastręcza badaczom najwięcej trudności.

Autor niejednokrotnie podkreśla, że proces krystalizowania się polskiej świa
domości narodowej na Śląsku Opolskim przebiegał w sposób bardzo zawiły i ina
czej niż na pozostałych ziemiach polskich. Na Śląsku do połowy XIX w. „trudno 
jest mówić o polskiej świadomości narodowej w sensie pozostałych terenów pol
skich. Żyła tu chłopska grupa etniczna, mówiąca po polsku, pozbawiona jednak 
innych cech, które by ją wiązały z narodem“ (s. 141). Słowa te, jak i inne zresztą, 
implikują w pewnym sensie, że Górny Śląsk był opóźniony w ewolucji narodowej 
w porównaniu z innymi ziemiami polskimi. Oczywiście można tu mówić jedynie
0 chłopstwie, o stopniu jego „unarodowienia“ np. w Królestwie, Galicji i na Ślą
sku. W takim jednak wypadku teza o opóźnieniu Śląska będzie bardzo problema
tyczna, a w każdym wypadku bardzo dyskusyjna.

Poszukując źródeł procesu narastania świadomości narodowej Autor recenzo
wanej pracy pisze: „Krystalizacja świadomości narodowej Ślązaka ... była wypadkową 
dwóch sił jednocześnie na niego działających: z jednej strony nacisku pruskiego 
systemu społeczno-ekonomicznego, który dla wielu Ślązaków wydawał się atrakcyj
ny, gdyż przynosił ... poprawę bytu i dawał zarobki, z drugiej strony obrona włas
nych elementów kultury wyidealizowanych i określanych jako elementy wchodzące 
w skład kultury narodu polskiego“ (s. 166). Według Autora narastanie polskiej świa
domości narodowej było przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, aktem obrony 
przed wzrastającym systemem germanizacyjnym, odpowiedzią na akcję niemiecką. 
„W warunkach germanizacji procesy te nosiły charakter obronny“ (s. 39). „Polska 
akcja patriotyczna na Śląsku, przypadająca na okres wzmagającego się nacjona
lizmu pruskiego, to w gruncie rzeczy obrona stanu posiadania“ (s. 166). Autor — jak 
się wydaje — nie dostrzega, że w budzącym się ruchu polskim na Śląsku (zwłaszcza 
na przełomie wieków) obrona stanu posiadania była tylko jedną stroną działania. 
Najistotniejszą cechą tego ruchu jest właśnie ofensywność, dążenie do rozszerzenia 
polskiego stand posiadania wszerz i w głąb. Przede wszystkim zaś ruch polski 
w żadnym wypadku nie był jedynie reakcją na akcję niemiecką. Wyrastał on 
z przemian społeczno-ekonomicznych na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX w. 
Właśnie tych źródeł ruchu polskiego i polskiej świadomości narodowej Autor jakby 
nie dostrzega. W jego pracy zostały one w poważnej mierze zmistyfikowane. „Zwią
zanie się z polskością nosiło. jedynie cechy emocjonalne, nie zawsze związane z ak
tualnymi sprawami narodu polskiego, procesami zarówno natury politycznej, jak
1 ekonomicznej“ (s. 166). „Na ogół polskość była zawsze ucieczką dla tych, którzy 
nie mogli się pogodzić z degradowaniem ich przę? grupę niemiecką i mieli trudności 
w kontaktach z tą grupą“ (s. 162). W przeobrażeniach gospodarczych i społecznych 
Autor dostrzega tylko ich rolę germanizacyjną. „Rozwijający się kapitalizm państwa 
pruskiego stał się wielkim mechanizmem, wciągającym Ślązaka nie uczuciowo, ale 
w sposób praktyczny w orbitę systemu ekonomicznego państwa pruskiego“ (s. 166). 
W rzeczywistości zaś te same procesy legły u podstaw budzenia się polskiej świa
domości narodowej i polskiego ruchu narodowego. W konsekwencji dla Autora 
„narastanie świadomości polskiej na Śląsku rozpoczęło się głównie od wytworzenia



na tym terenie grupy inteligencji pochodzenia ludowego i robotniczego, która zdo
bywszy własną samowiedzę narodową rozpoczęła pracę nad narodowym uświado
mieniem ludu śląskiego“ (s. 144). I dalej Nowakowski stwierdza, że podjęcie ruchu 
polskiego „zadecydowało o procesach narastania polskiej świadomości narodowej“ 
(s. 164). Jeżeli do tego wszystkiego dodamy nader schematyczne i uproszczone, przed
stawienie roli i działalności Lompy i Miarki (s. 164—165), to będziemy mieli do czy
nienia ze starą tezą o „budzicielach polskości“, którzy sprawili, że lud śląski zaczął 
zdobywać samowiedzę narodową. Jeżeli w rzeczywistości „polska świadomość naro
dowa narastała głównie poprzez dumę chłopa, górnika lub hutnika śląskiego z włas
nego języka, zachowanej wiary, stroju i obyczajów, przeciwstawianych jako lepsze 
od obcych, przynoszonych przez Niemców“ (s. 165), to decydowały o tym w pierw
szym rzędnie przeobrażenia natury gospodarczej i społecznej. Dopiero na tym tle 
mogła narodzić się i rozwijać działalność inteligencji polskiej, polskich ośrodków 
polityczno-kulturalnych itd.

Schyłek XIX i pierwsze dziesięciolecia XX w. charakteryzują się na wsi opol
skiej szybkimi procesami polaryzacji narodowościowej, tworzeniem się polskiego 
i niemieckiego odłamu etnicznie polskiej społeczności wiejskiej. Materiał zgroma
dzony przez Autora recenzowanej pracy prowadzi go do wniosku o tym, że wpływy 
germariizacyjne w pierwszym rzędzie przenikały do biedniejszych warstw ludności 
wiejskiej, które nie miały „perspektyw rozwojowych“, a także do wywodzącej się 
ze wsi burżuazji i drobnej burżuazji, gdyż „zbliżenie się do przedstawicieli pań
stwa i systemu, który ich wyniósł, podnosiło ich we własnej świadomości“ (s. 6 6 ). 
Również i ta teza budzić może pewne wątpliwości. Jest oczywistą przesadą twier
dzenie, że wywodzące się ze wsi drobnomieszczaństwo i burżuazja germanizowały 
się całkowicie, że proces kształtowania się ich świadomości narodowej był tylko 
jednokierunkowy. Przeczą temu ogólnie znane historykom Śląska fakty udziału drob
nomieszczaństwa i wiejskiej właśnie burżuazji w ruchu narodowym. Przesadą jest 
także twierdzenie, iż na Śląsku mieszczaństwo rekrutowało się z napływowego „ży
wiołu niemieckiego“ (s. 137). (Np. obliczenia sprzed pierwszej wojny światowej 
i z okresu plebiscytowego mówią o tym, że około 1 0  tys. rzemieślników, tj. ponad 
25°/o, było pochodzenia górnośląskiego i posługiwało się językiem polskim.) Nie ulega 
wszakże wątpliwości, że takie kwestie, jak awans społeczny i względy materialne 
w ogóle odgrywały często zasadniczą rolę w prezesach narodowościowych, że wpły
wom germanizacyjnym ulegały łatwiej warstwy biedniejsze, pod każdym względem 
bardziej zależne od władz niemieckich niż wąrstwy bogatsze. Nie ulega także wąt
pliwości i to, że właśnie pod koniec XIX i na początku XX w. właśnie wśród naj
biedniejszych warstw wiejskich zaobserwować można zupełnie wyraźny wzrost 
świadomości narodowej i aktywności politycznej, przejawiającej się w czynnej walce 
o prawa narodowo-polityczne. Nowakowski nie daje nam żadnego socjologicznego 
objaśnienia tego zjawiska, nie dostrzega go nawet.

Z poruszoną tu sprawą wiąże się jeszcze inna, o znacznym ciężarze gatunkowym. 
Autor pisze: „Konserwatyzm obyczajowy zbiegał się w dużej mierze z walką o za
chowanie języka polskiego i wielu innych cech kulturowych odróżniających człon
ków gromady wiejskiej od społeczeństwa niemieckiego, z którym warunki społeczno- 
-gospodarcze zmuszały wieś do utrzymywania coraz to bliższych związków“ (s. 1 1 ). 
Chodzi w tym wypadku nie tylko o konserwatyzm obyczajowy. Przedstawicielami 
ruchu polskiego były przede wszystkim zamożniejsze warstwy wsi, gburzy, ele
menty konserwatywne także pod względem społeczno-politycznym, przeciwstawia
jące się postępowi gospodarczemu, kulturalnemu itd., reprezentowanemu w tym 
wypadku przez stronę niemiecką. Konflikt między tymi reprezentantami polskości



na wsi opolskiej a biedniejszymi warstwami i rodzącą się burżuazją był konflik
tem klasowym przybierającym postać narodowościową. Jak więc w świetle tego 
wszystkiego przedstawia się kwestia charakteru społecznego i politycznego ruchu 
polskiego na wsi, jakie jest jego prawdziwe oblicze? Nowakowski nie daje wyraź
nej odpowiedzi na te pytania. Do całego postawionego tu problemu podszedł bardzo 
jednostronnie, spojrzał na niego tylko przez pryzmat Giełczyna, a raczej giełczyń- 
skiego gbura. Postępowy charakter ruchu polskiego, którego główną siłą społeczną 
była biedota wiejska i miejska, nie został wydobyty. Podkreślana ha każdym kroku 
rola gbura w podtrzymywaniu i krzewieniu polskości przy prawie całkowitym za
poznawaniu roli innych warstw ma — jak się wydaje — swe źródło w charakterze 
wyzyskanego przez Autora materiału. Mimo wszystko, mimo całego dążenia do 
obiektywnego spojrzenia na zachodzące wypadki w największym stopniu wyzyskany 
został materiał pochodzący od gburów, którzy stanowią zaledwie 5% mieszkańców 
Giełczyna. Trzeba tu zresztą zauważyć, że nawet przedstawienie postawy narodowo- 
-polityczńej samych gburów budzi pewne zastrzeżenia. Tak np. Autor stwierdza, 
iż czynnikiem skłaniającym gbura do oddania głosu za Polską w okresie plebiscytu 
„była w mniejszym lub większym stopniu uświadomiona solidarność z narodem pol
skim i chęć uczestniczenia w budowie własnego państwa ... Głosujący za Polską 
gospodarze chcieli swoją prywatną ojczyznę śląską włączyć do wielkiej ideologicz
nej ojczyzny polskiej“ (s. 76). Skąd jednak, w jaki sposób w świadomości społecz
nej gbura pojawiły się tak ważne elementy, jak np. „chęć uczestniczenia w budowie 
własnego państwa“? W związku z tym warto także zauważyć, że proces germanizacji 
części ludności śląskiej, jej włączania się w obręb niemieckiego organizmu społeczno- 
-gospodarczego został prześledzony znacznie dokładniej i pokazany bardziej prze
konująco niż „proces powolnego wiązania się z narodowością i kulturą polską“ 
(s. 143).

Poruszone tu kwestie nie wyczerpują oczywiście problematyki nader ciekawej 
pracy Nowakowskiego. Poza zasięgiem moich uwag pozostały takie kwestie, jak 
np. rola szkoły i kościoła, walka klasowa na wsi, przeobrażenia zachodzące już 
w warunkach Polski Ludowej itd. Włączenie ich jednak do recenzji zwiększyłoby 
nadmiernie jej objętość i nie pozwoliłoby na pełniejsze wydobycie kwestii najbar
dziej istotnych i dyskusyjnych.

• Marian Orzechowski

„KWARTALNIK OPOLSKI“, 1961, nr 2/26 (numer poświęcony III powstaniu 
śląskiemu).

Omawiany zeszyt „Kwartalnika Opolskiego“ obejmuje w sumie 11 artykułów, 
przyczynków i wspomnień, z czego 6 poświęconych jest powstaniom śląskim. Otwiera 
je krótki artykuł K. Popiołka (W rocznicę trzeciego powstania) o charakterze syn
tetycznym, omawiający węzłową problematykę okresu powstań i - plebiscytu.

Jeden z czołowych dowódców wojskowych III powstania, Jan Wyględa, zajął się 
w swym artykule (Powstanie śląskie na Opolszczyźnie) głównie III powstaniem, kon
centrując się na szczegółowym opisie działań wojskowych na terenie Opolszczyzny. 
Autor pragnął uwypuklić silniej, niż to się zazwyczaj czyni w różnych publikacjach, 
odczytach i artykułach, nasilenie ruchu powstańczego na wsi opolskiej. Artykuł po
zbawiony jest podstawy materiałowej w postaci przypisów, wydaje się być opar
ty głównie na wspomnieniach Autora lub innych uczestników powstania na Opol
szczyźnie.



Na szczególną uwagę zasługuje artykuł A. Mrowca (Peowiacy śląscy przed 
nadzwyczajnym sądem wojskowym w Raciborzu). Autor oparł się na aktach są
dowych niemieckich, związanych z rozprawą w Raciborzu przeciwko schwytanym 
przez władze niemieckie w sierpniu 1919 r. kurierom i innym działaczom POW. 
Materiał przytoczony przez Autora daje dobrą orientację na temat skutków dra
matycznego epizodu sierpniowego — przychwycenia wspomnianych kurierów — 
dla dalszego przebiegu wydarzeń, a w szczególności wyjaśnia, co i ile wiedzieli 
Niemcy o polskich planach i przygotowaniach do I powstania. Co prawda strona 
dokumentacyjna pozostawia sporo do życzenia: Autor rip. nie przytacza, w którym 
mianowicie archiwum znajdują się obecnie wyzyskane przezeń materiały, w przy
pisach pomija nieraz strony powoływanych opracowań itp.

Stefania Mazurek pisze o Udziale kobiet w walce plebiscytowej i powstaniach 
śląskich. Jest to właściwie opis działalności kilkunastu patriotek polskich, oparty 
na wspomnieniach z lat powstań i plebiscytu oraz na cząstkowym materiale praso
wym. Mimo pewnej przypadkowości tak zebranego materiału daje on pogląd na 
stopień ofiarności i gotowości do poświęceń kobiet polskich na Opolszczyźnie w wal
ce o przyłączenie jej do wolnej ojczyzny — rzecz tym cenniejsza, że do tej pory 
bardzo mało wiedzieliśmy i pisaliśmy o roli kobiet w tej walce.

Sprawie postawy Komunistycznej Partii Górnego Śląska w okresie III powstania 
śląskiego poświęcony jest artykuł F. Hawranka. Główną podstawę materiałową ar
tykułu stanowi opracowanie Masłowskiego z r. 1921 (Die Kommunistische Partei 
Oberschlesien und der Mai—Juni Aufstand 1921), ponadto sięga też Autor do nie
których archiwaliów opolskich. Pozwoliło mu to dać trafną analizę postawy KPGSl 
w okresie III powstania oraz umożliwiło wyciągnięcie interesujących wniosków na 
temat przemian w stanowisku partii komunistycznej wobec ruchu powstańczego 
oraz wobec swej dotychczasowej taktyki, zwłaszcza na punkcie rad robotniczych.

Charakter miscellaneum źródłowego ma rzecz F. Szymiczka Stan organizacji 
polskich w Gliwicach w roku 1920. Jest to odtworzenie przypadkowo znalezionego 
przez Autora dokumentu sporządzonego przez Powiatowy Komisariat Plebiscytowy 
w Gliwicach, a zawierającego spis działających w tym mieście w r. 1920 organiza
cji polskich, ich stan liczbowy oraz skład personalny ich zarządów.

W omawianym zeszycie „Kwartalnika Opolskiego“ zamieszczono ponadto kilka 
artykułów i przyczynków nie związanych z problematyką powstań. Są to: J. Sruby 
Polskie organizacje w Bytomiu, T. Minczakiewicza Stosunki ekonomiczne, społecz
ne i narodowościowe na Opolszczyźnie po podziale Śląska, T. Musioła Przyczyny 
upadku polskich szkół mniejszościowych, A. Gorywody O niemieckiej pisowni pol
skich nazwisk na Śląsku oraz S. Owczarka Moja praca oświatowa wśród więźniów 
w  Dachau. Zeszyt zamykają: kronika kulturalna Opolszczyzny, recenzje oraz stresz
czenia w językach obcych.

Należy z uznaniem podnieść inicjatywę Redakcji „Kwartalnika Opolskiego“ wy
dania w związku z 40 rocznicą trzeciego powstania Śląskiego numeru poświęconego 
temu ważnemu wydarzeniu w najnowszych dziejach Śląska. Skupienie się autorów 
głównie na problematyce Opolszczyzny w okresie powstań pozwoli lepiej niż dotąd 
dostrzec, że i teń region wziął żywy i ofiarny udział w walce ludu śląskiego o wy
zwolenie społeczne i narodowe., Temu uznaniu towarzyszy jednakże również akcent 
krytyczny: na omawianym numerze ciąży wyraźnie piętno rocznicowego pośpiechu. 
Materiał zawarty w zeszycie jest często raczej surowcem materiałowym, nie jest 
należycie dopracowany, zarówno autorsko, jak i redakcyjnie (brak lub poważne luki 
w  aparacie naukowym, niedokładności w cytowaniu, duża nierównomierność i nie
określoność charakteru niektórych z zamieszczonych materiałów, tytuły przeważnie



znacznie więcej obiecujące, niż daje tekst odpowiednich artykułów, tu i ówdzie ba- 
łamuctwa faktograficzni lub wątpliwe oceny, wąska na ogół podstawa materia
łowa poszczególnych przyczynków, ich strona j ęzy ko wo-sty li styczna budzi nieraz 
dużo wątpliwości). Trzeba tu mimo wszystko przypomnieć stary truizm, że jakość 
często traci przez ilość, że „szturmowsz'czyzna“ jest zjawiskiem niepożądanym, szcze
gólnie w nauce.

H.

J. G o l d b e r g ,  STOSUNKI AGRARNE W MIASTACH ZIEMI WIELUŃSKIEJ 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVII I W XVIII WIEKU, Łódź 1960, s. 231.

Celem powyższej pracy jest „przedstawienie stosunków rolnych, jakie istniały 
w miastach Wieluńszczyzny w drugiej połowie XVII i XVIII w. Sprawy wsi miej
skich uwzględnione zostały tylko w tych wypadkach, kiedy bezpośrednio wiązały 
się z zagadnieniami dotyczącymi mieszczan-rolników. Struktura ekonomiczna i agra- 
ryzacja miast omówione zostały jedynie w zarysie, jako elementy niezbędne do 
szerszego wyjaśnienia głównej problematyki rozprawy“ (s. 12). Problematyka ta 
nie znalazła dotychczas pełniejszego omówienia w naszej historiografii. Wykorzy
stanie licznych materiałów źródłowych, rękopiśmiennych i drukowanych pozwoliło 
Autorowi na ustalenie pewnych typowych cech rozwoju miast ziemi wieluńskiej. 
W pracy poruszono też szereg zagadnień dotyczących bezpośrednio historii Śląska. 
Sąsiedztwo omawianego terenti ze Śląskiem pozwoliło Autorowi na poczynienie 
spostrzeżeń, opartych niekiedy na nowych materiałach archiwalnych, dotyczących 
wzajemnego oddziaływania obu jednostek terytorialnych. Odnosi się to zwłaszcza 
do stosunków gospodarczych. Dla bardziej rozwiniętego pod względem gospodar
czym Śląska stała się Wieluńszczyzna terenem, z którego m. in. sprowadzano pro
dukty żywnościowe (s. 23—24, 114) oraz surowce, jak np. rudę żelaza (s. 63—64). 
Również ludność jej znajdowała niekiedy zatrudnienie w śląskich zakładach prze
mysłowych (s. 64, 67). W pracy znajdujemy też dane odnośnie do wpływu Śląska na 
rozwój miast ziemi wieluńskiej (s. 83, 92), rzemiosła (s. 109), materiały świadczące 
o sprowadzaniu ze Śląska narzędzi rolniczych (s. 147), dane o zbiegostwie chłopów 
(s. 38, 118) i szereg innych.

Przytaczając niektóre dane dotyczące rozwoju przemysłu na Śląsku w drugiej 
połowie XVIII w., Autor mylnie zaznaczył, powołując się na Generalne tabele sta
tystyczne Śląska 1787 roku, że czynnych było wtedy na Śląsku 59 różnych manufak
tur (s. 64), gdyż powyższa liczba odnosi się jedynie do części manufaktur śląskich.

Z. K. *

*


