
R E C E N Z J E

M. N. T i c h o m i r o w ,  OB OCHRANIE I IZUCZENIJU PIŚMIENNYCH 
BOGACTW NASZEJ STRANY (Woprosy Istorii, 1961, nr 4).

Celem tego niezwykle ciekawego artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre 
problemy związane z opracowaniem i udostępnieniem materiałów rękopiśmien
nych oraz wskazanie dróg poprawy w tym zakresie. Autor krótko przedstawia 
niezwykłe bogactwo i rozmaitość zbiorów rękopiśmiennych w ZSRR. Podstawy 
opracowania i naukowego wyzyskania tych bogactw stworzył leninowski Dekret
0 archiwach z 1 VI 1918 r. Od tego czasu osiągnięto w ZSRR na odcinku opraco
wania i publikowania materiałów rękopiśmiennych ogromne sukcesy. Ukazało 
się wiele publikacji źródłowych, wychodzi sporo czasopism poświęconych źródło
znawstwu. Sporo jest jednak zaniedbań i niedociągnięć, które Autor wyraźnie 
pokazuje.

Pierwszym poważnym niedociągnięciem jest brak odpowiednich pomieszczeń 
archiwalnych. Główny Zarząd Archiwów wybudował wprawdzie szereg nowych 
pomieszczeń w stolicach republik związkowych, ale rękopisy przechowywane 
w instytucjach pozaarchiwalnych nie są dostatecznie zabezpieczone. Przykładem 
mogą być warunki, w jakich przechowuje się rękopisy w Państwowym Muzeum 
Historycznym w Moskwie. Nawet sama Akademia Nauk ZSRR daje przykład lekce
ważącego stosunku do ogólnie przyjętych zasad przechowywania rękopisów. Sprawa 
budowy gmachu na Archiwum Akademii Nauk ZSRR jest odkładana z roku na 
rok, a rękopisy przechowywane są tymczasem w piwnicy, narażone na działanie 
wilgoci.

Drugim zasadniczym niedociągnięciem jest brak ewidencji zasobu rękopiśmien
nego w archiwach i w innych instytucjach. Szczególnie duże są zaniedbania na 
odcinku opracowania katalogów zasobów. Wprawdzie Główny Zarząd Archiwów, 
Biblioteka Lenina i kilka archiwów peryferyjnych wydały szereg przewodników
1 informatorów, ale brak tego rodzaju ewidencji zbiorów centralnych. Brak kata
logu rękopisów Centralnego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie, nawet tych 
najbardziej podstawowych. Dotąd w użyciu jest katalog Karatajewa sprzed 100 lat, 
niekompletny i w znacznej części nieaktualny.

Trzecim zasadniczym mankamentem jest brak wydawnictw źródłowych. To, 
co zrobiono (jakkolwiek wiele), nie zaspokaja bieżących potrzeb. Akcja wydawania 
źródeł rozwija się bardzo powoli (dotyczy to nawet publikacji źródłowych do 
rewolucji 1905—1907). Autor postuluje opracowanie na nowo planu wydawnictw.

Najważniejsze jednak braki i zaniedbania występują, zdaniem Autora, na od
cinku nauk pomocniczych historii. Rola i znaczenie nauk pomocniczych historii 
są bardzo duże, a sama ich nazwa niedostatecznie to znaczenie podkreśla. Pro
ponuje nazwać nauki pomocnicze historii naukami specjalistycznymi historii.

Instytucje zajmujące się badaniami historycznymi nie doceniają znaczenia 
paleografii, chronologii czy geografii historycznej. Badania paleograficzne praktycz



nie zamarły. Tylko tu i ówdzie pracuje ktoś indywidualnie nad tymi zagadnieniami. 
Nauki pomocnicze wciąż jeszcze nie zajęły właściwego miejsca w szeregu nauk 
historycznych, i to zarówno w instytutach Akademii Nauk ZSRR, jak również na 
Uniwersytecie Moskiewskim i innych wyższych uczelniach radzieckich. Wciąż jeszcze 
ukazują się prace, których autorzy bezkrytycznie korzystają ze źródeł. Nauki po
mocnicze nie zyskały dotąd pełnego uznania nawet w katedrach historycznych. 
Ilość godzin przeznaczonych na paleografię, dyplomatykę czy źródłoznawstwo ciągle 
ulega zmniejszeniu. Nie wydaje się pomocy naukowych z zakresu nauk pomocni
czych historii. W okresie ostatnich 20 lat nie wydano żadnego albumu paleograficz- 
nego przeznaczonego do pracy ze studentami.

Dużą uwagę należy poświęcić również wykładowi nauk pomocniczych historii 
na uniwersytetach. Dotychczas właściwie nie wiadomo, na jakich uniwersytetach 
wykłada się nauki pomocnicze historii. Katedra Źródłoznawstwa istnieje jedynie 
na Uniwersytecie Moskiewskim, a katedra Archeografii i Nauk Pomocniczych Hi
storii w Instytucie Historyczno-Archiwalnym w Moskwie.

Jak widać, Autor stawia zarzuty ostro i otwarcie ujawnia niedociągnięcia 
i braki. Niewątpliwie w pasji krytycznej czasem przesadza czy myli się (np. gdy 
kilkakrotnie tę dyscyplinę, którą my nazywamy chronologią, nazywa numizmatyką), 
ale na pewno przyczyni się co najmniej do zwrócenia uwagi kompetentnych czyn
ników na poruszone problemy.

Bronisław Turoń

O. B a r t e l ,  FILIP MELANCHTON W POLSCE (Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce, VI, 1961, s. 73—90).

Rok 1960, w którym przypadało 400-lecie urodzin Melanchtona, przyniósł nową 
falę zainteresowania jego osobą, oczywiście przede wszystkim w Niemczech. Po
święcona mu w NRD sesja naukowa1 podkreśliła raz jeszcze wybitne znaczenie 
wielkiego humanisty i reformatora dla rozwoju ówczesnej postępowej myśli, nie 
przeoczając bynajmniej, że chodziło tu o postęp w znaczeniu opozj'cji przeciw 
ciasnocie pojęć średniowiecznych i przewadze kleru, jaką podnosiło prawe, miesz- 
czańsko-szlacheckie skrzydło reformacji. Natomiast w obliczu wojny chłopskiej 
w Niemczech i ruchu anabaptyjskiego tak Luter, jak Melanchton zajęli zdecydowa
nie wrogie stanowisko, a klasowe ograniczenie postępowości Melanchtona zaryso
wało się tu wyraźnie.

Artykuł O. Bartla przypomina rocznicę melanchtonowską, nawiązując do po
wracającego, ale ciągle jeszcze niewystarczającego zainteresowania się osobą Me
lanchtona w naszej literaturze historycznej Autor omawia kolejno nawiązanie sto
sunków między Melanchtonem a Polakami, wpływ działalności naukowej i wy
chowawczej Melanchtona na uniwersytecie w Wittenberdze, plan sprowadzenia 
Melanchtona do Polski, stosunki z protestantami polskimi, wpływ jego dzieł w Pol
sce i zainteresowanie Melanchtona Polską i Wschodem. Jest niewątpliwie zasługą 
Autora, że w przedstawianiu związków Melanchtona z ziemiami polskimi nie po
minął i jego stosunków ze Śląskiem, zwłaszcza z reformatorami wrocławskimi: 
Moibanem i Hessem, opierając się zresztą na ogólnych opracowaniach reformacji 
śląskiej M. Hartmanna i H. Eberleina. Wpływy Melanchtona na Śląsku — to

1 Materiały sesji zawiera wydawnictwo Melanchton. Festgabe des Melanchton 
Komitets der Deutschen Demokratischen Republik, Halle 1960.



zresztą zagadnienie obce i szczegółowszym pracom poświęconym dziejom śląskim8. 
Szkoda, że Autor w ślad za nimi nie wspomniał o wyszłej spod pióra Melanchtona 
Commendatio Silesiae3 ani też o jego sądzie o Odrze jako wschodniej granicy 
Niemiec4. Warto też zwrócić uwagę ha pisma i listy Melanchtona znajdujące się 
w bibliotece ongiś głośnej patrycjuszowskiej rodziny Rhedigerów, dziś w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu 5. Nie można jednak postulować, aby ogólny artykuł, 
jakim jest w istocie praca O. Bartla, wyczerpywał wszystkie fakty. Bardziej żało
wać wypada, że samo ujęcie problemu jest zacieśnione. Na Śląsku, gdzie podobnie 
zresztą jak w Prusiech, aktywność i wpływy lewego nurtu reformacji były stosun
kowo duże, szczególnie silnie zarysowała się postawa społeczna Melanchtona w sto
sunkach jego z wielbicielami śląskimi. Zresztą trzeba podkreślić, że jak w całej 
postawie Melanchtona, tak i w jego stosunku do anabaptystów i szwenkfeldystów 
śląskich poza okresem zaostrzających się walk społecznych górował rozum na
kazujący raczej tolerancję i przekonanie o bezskuteczności represji i celowości wy
trwałej perswazji i agitacji.

Z drugiej strony właśnie zachowawcza postawa Melanchtona leży niewątpliwie 
u podstaw jego wzięcia tak wśród polskich szlacheckich zwolenników reformacji, 
jak i wśród części katolickiej hierarchii kościelnej. Analizy tej sytuacji tak w od
niesieniu do Śląska, jak i do innych ziem polskich brak jednak w szkicu O. Bartla.

Ewa Maleczyńska

R. F o r b e r g e r ,  DIE MANUFAKTUREN IN SACHSEN VOM ENDE DES 16. 
BIS ZUM ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS, Berlin, Akademie Verlag, 1958, 
s. VI+456+ 2 szkice.

Autor podjął się pionierskiego opracowania zagadnienia, które leżało dotąd od
łogiem w historiografii niemieckiej, a w tym i saskiej. Praca zainteresuje i polskiego 
historyka gospodarczego parającego się zagadnieniem manufaktur, zwłaszcza 
jeśli chodzi o taką kwestię, jak pojęcie manufaktury. Forberger szcze
gólną uwagę zwrócił na w. XVIII, jako na okres rozkwitu manufaktur. Okres upadku 
manufaktur, przejście ich w przemysł fabryczny, został zaledwie naszkicowany. Wy
maga on — jak stwierdza Autor — dalszych badań. Warto podkreślić, że zachowały 
się bardzo liczne i bogate materiały do manufaktur saskich, czego nie można np. 
powiedzieć o archiwaliach do tego zagadnienia na Śląsku. Autor z konieczności był 
zmuszony do dokonania wyboru źródeł, ich selekcji, a więc zastosował tu metodę 
reprezentatywną.

Podstawę rozwoju manufaktur stanowi kooperacja siły roboczej i organizacja 
pracy (podział czynności produkcyjnych). Elementy te występują już w starożytności 
i średniowieczu w stosunkach niewolniczych i poddańczych. Rozróżnia Autor manu-

2 Por. M. I. G. E b e r 1 e i n, Melanchton und seine Beziehungen zu Schlesien 
(Corr. Bl. der Evangelischen Kirche in Schlesien, VI, 1898); B. O l s z e w i c z ,  Pol
skość Śląska w świetle dawnych źródeł geograficznych, krajoznawczych i karto
graficznych (Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, II, Wrocław 1948); S. T y n c ,  
Z życia patrycjatu wrocławskiego w dobie renesansu (Sobótka 1953).

3 Commendatio Silesiae ... a Philipo Melanchtone Miscellanea Silesiaca ... 
Collectore Theodorico Crusio, Lignitu et Lipsie 1772.

4 Rhenus ab occasu, Viadri sed Flumen ab ortu solis clauserunt fines Theutona 
terra tuos. Cytat za O l s z e w i c z ,  op. cit., s. 340.

5 Por. zwłaszcza rkps Rhedig., nr 295, 404, 447, 448, 449.



faktury feudalne (typowym przykładem będą tu manufaktury rosyjskie) i kapitali
styczne, zakładane przeważnie przez kupiectwo.

Praca składa się z trzech części, nie licząc zakończenia i aneksów. W części 
pierwszej Autor zajmuje się siłami produkcyjnymi i stosunkami produkcyjnymi 
w przemyśle manufakturowym Saksonii. Problem rozwoju manufaktur rozpatruje 
z punktu widzenia historycznego. Zalicza do nich m. in. też małe zakłady przemysło
we o charakterze rzemieślniczym, zwłaszcza tekstylne, które w ówczesnym pojęciu 
nosiły nazwę manufaktur. Nie zawsze były to przedsiębiorstwa przemysłowe o więk
szej liczbie zatrudnionych robotników i daleko rozwiniętej organizacji pracy. Po
twierdza to górna granica chronologiczna, za którą przyjmuje Autor koniec XVI w., 
kiedy nie było jeszcze w Saksonii większych zakładów przemysłowych. Można 
nawet powiedzieć, że Autor nie stara się rozgraniczyć zakładu rzemieślniczego od 
manufaktury, choć zdaje sobie z tej różnicy sprawę. Ciekawe jest spostrzeżenie 
Autora co do nazwy „fabryki“ w okresie manufakturowym. Otóż pod tym terminem 
rozumiano w węższym zakresie zakłady typu górniczo-hutniczego, metalowe, gdzie 
występowało obrabianie metalu, szkła czy kopalin przy pomocy młotów. W szer
szym znaczeniu określano tym mianem w ogóle większe zakłady przemysłowe na 
równi z manufakturą. Warto przy tym zwrócić uwagę, że historiografia polska do
tycząca manufaktur w zasadzie zajmuje się zakładami większymi, zagadnienie zaś 
rzemiosła ujmuje od strony stosunków między tymi dwoma rodzajami produkcji.

W rozwoju manufaktur saskich odegrał poważną rolę kapitał handlowy w połą
czeniu z kapitałem produkcyjnym opartym na górnictwie. Duże znaczenie miał dla 
manufaktur, zwłaszcza tekstylnych, kapitał obcy, reprezentowany głównie przez 
kapitał górnoniemiecki (norymberski). W ślad za kapitałem przychodzili do Saksonii 
i manufakturzyści, szczególnie tekstylni. Państwo również inwestowało kapitały 
w przemyśle manufakturowym. Udzielało na ten cel pożyczki, zapomogi. Po wojnie 
zaś siedmioletniej władze państwowe przeszły na drugą formę popierania manu
faktur, mianowicie premiowania ich produkcji. Do wojny siedmioletniej przewagę 
miał kapitał obcy, potem dochodzi do głosu kapitał saski. Kupcy, feudałowie, rze
mieślnicy lokują teraz swoje kapitały w przemyśle manufakturowym. Autor dzieli 
rozwój manufaktur saskich na 3 okresy. Pierwszy trwał od początków XVI w. 
do wojny trzydziestoletniej, drugi obejmuje lata od wojny trzydziestoletniej do 
czasu szczytowego rozwoju przemysłu manufakturowego (lata 1770—1790). Trzeci 
okres nosi nazwę „nowoczesnych manufaktur“. Egzystencja ich przypada na rewo
lucję przemysłową. Zakładano manufaktury scentralizowane i rozproszone. W po
równaniu do Zachodu Saksonia była opóźniona w uprzemysłowieniu. Tam też jak 
i do południowych Niemiec wysyła się ludzi na naukę, sprowadza się manufaktu- 
rzystów rzemieślników i rzeczoznawców dla ożywienia życia gospodarczego kraju. 
Ale obserwuje się również odwrotne zjawisko. Uchodzą z kraju manufakturzyści, 
szukając lepszych warunków egżystencji, tych gałęzi produkcji, jak np. sukiennic- 
two, produkcja porcelany, które pomyślnie rozwijały się w Saksonii i były chlubą 
tego kraju. Manufakturzyści opuszczali kraj z „maszynami“, zabierając ze sobą 
tajemnicę produkcji. Państwo przeciwdziałało temu za pomocą wysokich kar. 
Emigranci osiedlali się w ościennych krajach (Czechy, Prusy, Polska). Polskiego 
czytelnika zainteresuje wiadomość, że sukiennicy sascy osiedlili się w 1766 r. 
w Dzierżoniowie i Kamiennej Górze, przyczyniając się do rozwoju przemysłu w tych 
okolicach. Siłę roboczą manufaktur stanowili robotnicy, rzemieślnicy (tak cechowi, 
jak i pozacechowi) oraz chłopi (których zatrudniano już w XVII w.). Duży procent 
siły roboczej rekrutował się z kobiet. Manufaktury rozproszone zatrudniały więcej 
robotników niż manufaktury scentralizowane.



Baza surowcowa manufaktur była bardzo bogata i dobrze zaopatrzona. Dbały 
o nią władze państwowe i miejskie (zakładanie magazynów, popieranie kultur 
roślin przemysłowych, zakazy eksportu). Postęp techniczny w ' przemyśle manu
fakturowym Saksonii obserwuje się już w drugiej połowie XVII w.; na szerszą 
skalę rozszerza się on w drugiej połowie XVIII w., szczególnie w przemyśle tekstyl
nym i porcelanowym. Następnie omawia Autor rozwój saskich manufaktur według 
gałęzi produkcji, zwracając uwagę na wielkość produkcji, jej jakość i okręgi prze
mysłowe poszczególnych rodzajów produkcji.

Część druga pracy traktuje o stosunkach produkcyjnych przemysłu manu
fakturowego. Jeśli chodzi o stosunki własnościowe manufaktur, to 3/4 zakładów 
należało do osób prywatnych, a 1/4 do towarzystw prywatnych; tylko 4°/o przed
siębiorstw było w posiadaniu państwa i komun miejskich. Robotnicy byli wyzyski
wani intensywnie, obowiązywał ich wówczas 12—14-godzinny dzień pracy. Ciężką 
sytuację rodzin robotniczych pogarszała jeszcze drożyzna, jaka panowała w latach 
1771—1772. 50 tysięcy robotników wegetowało w tym czasie w skrajnej nędzy. 
Ważną rolę w szerzeniu postępu technicznego pełniły szkoły przemysłowe zawodowe 
oraz akademie założone na początku XVIII w. W Prusach takie akademie powstawały 
dopiero prawie w 100 lat później. Już na tej podstawie można stwierdzić, że 
Saksonia wyprzedzała znacznie Prusy, jeśli idzie o postęp techniczny i intensyfi
kację życia gospodarczego.

Ostatnia, trzecia, część pracy nosi tytuł: „Niezgodność między siłami produk
cyjnymi a stosunkami produkcyjnymi w okresie manufaktur i upadek manüfaktur“. 
Na s. 262 podaje Autor ciekawe spostrzeżenie, że kupcy utrzymywali raczej sto
sunki z rzemiosłem niż z manufakturami. Tłumaczyć to należy kapitalistycznym 
przeobrażeniem rzemiosła, które w swej działalności ograniczało się w zasadzie 
do produkcji wyrobów, natomiast zbyt swojej produkcji przekazało w ręce kupców. 
Z biegiem czasu rosły przeciwieństwa między właścicielami manufaktur a robot
nikami, potęgowane w części ciężką sytuacją zakładów przemysłowych. Brak ka
pitałów i wojny były głównymi przyczynami upadku manufaktur. Rozwój manu
faktur natrafiał na poważne trudności. Konkurencja rzemiosła feudalnego, które 
broniło się przed postępem technicznym, oraz manufaktur zagranicznych dawała 
się odczuć zakładom krajowym. W lepszej sytuacji były manufaktury wiejskie 
oparte na nakładzie. Wieś dostarczała nie tylko tańszego robotnika, ale stwarzała 
im popyt na swoje towary.

Aneksy rozpoczyna tabelarium manufaktur. Zawiera ono takie dane, jak data 
założenia manufaktury, rodzaj (nazwa manufaktury), miejscowość, założyciel — 
właściciel (nazwisko i zawód), stan zatrudnienia robotników i wielkość produkcji, 
jej trwanie, sygnaturę akt wykazanych źródeł. Tabelarium przedstawia rozwój 
manufaktur saskich w ujęciu chronologicznym. Nie jest to najszczęśliwsze rozwią
zanie. Tabelarium zyskałoby na przejrzystości, gdyby było opracowane w ujęciu 
branżowym manufaktur. Przydałyby się też jeszcze inne tabele, np. cen artykułów 
pierwszej potrzeby czy zarobków robotniczych. Autor co prawda daje te materiały 
w tekście, ale podanie ich w formie tabeli uczyniłoby pracę bardziej urozmaiconą 
pod względem statystycznym, a przez to i bardziej czytelną. Odczuwa się w pracy 
brak materiałów ikonograficznych związanych z techniką produkcji, a wydaje się, 
że Autor dysponował takimi. Następnie Autor zestawia bogate archiwalia i lite
raturę. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to zalicza do niej w przeciwieństwie do historio
grafii polskiej źródła drukowane. Załączone dwa szkice dotyczą rozmieszczenia 
manufaktur w Zachodnich Górach Kruszcowych i Saksonii Elektoralnej. Praca 
przeładowana jest w tekście materiałem źródłowym, co nuży przy czytaniu. Można



go było po większej części, bez uszczerbku dla pracy, przesunąć do przypisów, i to 
ograniczyć się do podania tylko sygnatury archiwaliów.

Praca, jakiej podjął się Autor, spełnia tylko w części swoje zadanie. Przy takim 
założeniu chronologicznym i terytorialnym oraz dużej bazie źródłowej Autor nie 
był w stanie przedstawić wyczerpująco rozwoju manufaktur saskich. Należy pod
jąć jeszcze badania monograficzne nad rozwojem manufaktur poszczególnych miast 
czy gałęzi produkcji. Dopiero potem będzie się można pokusić o syntezę tego zagad
nienia. Praca niniejsza ma charakter problemowy i pionierski. I ten jej charakter 
trzeba podkreślić.

Władysław Pyrek

W. O. H e n d e r s o n ,  THE STATE AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION 
IN PRUSSIA 1740—1870, Liverpool 1958, s. XXIII, 232.

Autor wiele uwagi poświęca sprawom śląskim, przede wszystkim rozwojowi 
przemysłu górnośląskiego na przełomie XVIII i, XIX w., a następnie, w skromniej
szym zakresie, działalności państwowej Kompanii Handlu Morskiego (Seehandlung), 
m. in. w ośrodkach tkackich na Podgórzu (trzydzieste i czterdzieste lata XIX w.). 
Działalność tę omawia głównie w oparciu o literaturę niemiecką, wnosi mimo to 
wiele interesujących szczegółów o korzystaniu z pomocy angielskich fachowców 
przy próbach mechanizacji dolnośląskiego tkactwa; wiadomości te czerpie z angiel
skich materiałów archiwalnych. Natomiast omówienie stosunków górnośląskich (roz
dział pierwszy „Reden in Silesia 1740—>4807“) opiera wyłącznie na literaturze nie
mieckiej, głównie starszej daty (Autor nie wyzyskuje nawet opublikowanej w r. 1941 
pracy H. W. Buechsela, nie mówiąc już o pracach historyków NRD). Dlatego też 
historyk interesujący się problematyką śląską nie znajdzie tu wiele nowych szcze
gółów faktograficznych czy statystycznych. Także i ujęcie nie wykracza na ogół 
poza poglądy H. Fechnera (1903) czy K. Wutkego (1913). Omówienie stosunków 
górnośląskich wydaje się być słabsze aniżeli dalsze rozdziały pracy, poświęcone 
zagłębiom Ruhry i Saary oraz ogólnym zagadnieniom polityki przemysłowej Prus 
po r. 1815. Jeśli chodzi o te ostatnie zagadnienia, to książka W. O. Hendersona dość 
przejrzyście i wszechstronnie informuje o ogólnych liniach rozwojowych przemysłu 
w państwie pruskim, szczególnie w jego wschodnich prowincjach, a także o meto
dach i rezultatach polityki gospodarczej państwa. Jednakże nie te względy wy
wołują nasze zainteresowanie recenzowaną książką. Wydaje się, że można by wska
zać na dwa głównie momenty: a) niektóre problemy metodyczne, dość charaktery
styczne dla historyków zachodnioeuropejskich, szczególnie starszego pokolenia (do 
takich zalicza się W. O. Henderson); b) sposób wyzyskania przez Niego dawniejszej 
historiografii niemieckiej, dość bezkrytyczny stosunek nie tylko do wniosków 
historyczno-gospodarczych, ale i do niektórych tez o charakterze wyraźnie nacjona
listycznym. W naszych uwagach postaramy się pokazać obydwie tendencje, przede 
wszystkim na przykładzie stosunku W. O. Hendersona do spraw śląskich.

Pierwszy nasz zarzut sprowadza się do zbyt ogólnego, ahistorycznego, trakto
wania państwa pruskiego. Wiadomo ogólnie, że w latach 1806—1815 zmienia ono 
gruntownie swój obszar, ustrój, politykę gospodarczą. Inne były jej cele i metody 
w okresie fryderycjańskim, inne po reformach Steina i Hardenberga, które wpraw
dzie nie naruszyły istoty klasowej Prus, jednakże przyczyniły się do pewnego 
wzmocnienia roli burżuazji. Autor zresztą zdaje sobie z tego niekiedy sprawę, za
rzucając np. ministrowi przemysłu i handlu, Rotherowi, że „próbował kontrolować 
rozwój ekonomiki Prus po Waterloo w oparciu o te same zasady, które odpowia
dały raczej czasom Fryderyka Wielkiego“ (s. 146). Pisze również o zniesieniu ceł



wewnętrznych (s. 45). Natomiast pomija tak ważne sprawy, jak reorganizacja admi
nistracji gospodarczej, zniesienie typowego organu monarchii absolutnej — General
direktorium — wprowadzenie na jego miejsce ministerstw, wzorowanych na podob
nych organach rewolucyjnej Francji (ustawa z 16 XII 1808 r.). Nie trzeba dodawać, 
że zmiany te miały duże znaczenie także i dla prowadzenia bardziej elastycznej, 
wszechstronnej, a stąd i skuteczniejszej polityki gospodarczej. Usystematyzowanie 
różnic w charakterze i organizacji państwa oraz istocie jego polityki gospodarczej 
przed i po okresie reform pozwoliłoby lepiej zanalizować rozwój tej polityki, a za
razem wszechstronniej ocenić działalność jej kierowników — Vinckego, Motza, 
Beutha czy Rothera, którym W. O. Henderson poświęca tak wiele uwagi. Również 
konstrukcja pracy zyskałaby zapewne na wprowadzeniu powyższej cezury, osobnym 
omówieniu założeń pruskiej polityki gospodarczej dla obydwu okresów.

Autor bowiem uszeregował (i zatytułował) rozdziały według poszczególnych ga
łęzi życia gospodarczego i działalności poszczególnych wybitnych jednostek *. Stąd 
sprawiają one wrażenie raczej zbioru szkiców aniżeli konsekwentnie powiązanej 
całości; ani bowiem wstęp (10 stron), ani zakończenie (4 strony) nie wyczerpują 
nawet węzłowych problemów wymienionego w tytule tematu. Wydaje się, że ujęcie 
powyższe wynika ze zbyt personalistycznego traktowania przez Autora rozwoju 
gospodarczego. O Redenie np. dowiadujemy się, że „stworzył podstawy późniejszego 
widocznego postępu śląskiego przemysłu ciężkiego“ (s. 19), o Vinckem — że rozwój 
Zagłębia Ruhry od połowy XIX w. był przede wszystkim jego zasługą (s. 57). 
Również zasadnicze dla tematu pracy omówienie metod polityki państwa w danym 
rejonie czy gałęzi przemysłu ogranicza się niekiedy (np. w wypadku Motza czy 
Beutha) do dokładnego przedstawienia ich życiorysów, zdolności, wykształcenia, po
glądów oraz praktycznej realizacji ich wiedzy i programu w określonej dziedzinie 
gospodarki. Natomiast pomija na ogół względnie omawia tylko w wielkim skrócie 
dotychczasową sytuację danego rejonu.

Tak np. w rozdziale o działalności Redena nie znajdziemy danych o stanie 
górnośląskiego górnictwa i hutnictwa przed objęciem przez niego kierownictwa 
Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, co — jak się wydaje — pozwoliłoby 
sprowadzić jego znaczne niewątpliwie osiągnięcia do nieco skromniejszych roz
miarów, przede wszystkim ze względu na wyraźny, zapoczątkowany jeszcze w okre
sie habsburskim, rozwój prywatnego hutnictwa żelaznego, które nie tylko prze
wyższało zakłady rządowe pod względem wydajności, ale i — aż do uruchomienia 
odlewni gliwickiej (1796) — techniki. Pierwsze próby zastosowania węgla kamien
nego względnie koksu do wytopu surówki żelaznej podjęte zostały przez kapitali
stycznego dzierżawcę jednego z dominialnych wielkich pieców1 2. Również osiągnię
cia Beutha w dziedzinie pruskiego szkolnictwa technicznego należałoby rzucić na 
tło wcześniejszego rozwoju, szczególnie poważnego w kształceniu górników i hut
ników 3.

1 Tak np. cz. 1, poświęcona roli państwa w rozwoju górnictwa i hutnictwa, 
składa się z rozdziałów: I — „Reden na Śląsku 1740—1807“, II — „Stein w hrab
stwie Mark 1784—1804“, III — „Vincke w Westfalii“, IV — „Państwowe kopalnie 
węgla w Saarze 1740—1870“.

2 Por. w tej sprawie opinię Redena z 1794 r. cyt. przez H. F e c h n e r a ,  Ge
schichte des schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit Friedrichs des Gros
sen, Friedrich Wilhelms II. und Fredrich Wilhelms III., Berlin 1903, s. 299—300, 
306—308, 318, oraz W. W. B ü c h  s e i ,  Rechts- und Sozialgeschichte des oberschlesi
schen Berg- und Hüttenwesens 1740—1806, Breslau 1941, s. 109—110.

3 Por. H. K e 1 b e r t, Das Bildungswesen auf den fiskalischen Berg- und Hüt
tenwerken in Preussen am Ausgang des XVIII. Jahrhunderts, Berlin 1955, szcze
gólnie s. 196—200.



Na braku cezury 1806—1815 ucierpiało najbardziej przedstawienie roli państwa 
w rozwoju przemysłu ciężkiego (cz. 1 książki). Tylko bowiem tutaj sięgnął Autor 
do drugiej połowy XVIII w. (rozdziały o działalności Redena na Śląsku i Steina 
w hr. Mark oraz o państwowych kopalniach węgla w Zagłębiu Saary). Brak omó
wienia tych elementów górniczej i hutniczej polityki państwa, które wspólne były 
dla wszystkich trzech zagłębi. Pominięto warunki ekonomiczno-geograficzne i spo
łeczne fryderycjańskiej polityki gospodarczej oraz jej ogólne założenia. Wydaje się, 
że ich uwzględnienie pozwoliłoby w niejednym skorygować dany przez Autora obraz, 
lepiej zrozumieć nowatorstwo Redena czy Steina, a przede wszystkim z innego nieco 
punktu widzenia ocenić industrializacyjne dążenia ówczesnych Prus.

Fryderycjańska polityka gospodarcza miała, jak wiadomo, charakter zdecydowa
nie centralistyczny; przejawiało się to m. in. w popieraniu rozwoju centralnych 
ośrodków państwa — Brandenburgii z Berlinem i Poczdamem — kosztem innych 
prowincji. Te ostatnie uchodziły z punktu widzenia interesów Berlina za rynki 
zbytu i dostawców surowców dla tamtejszego przemysłu. Utrzymano, a niekiedy 
nawet zaostrzono, wewnętrzny system celny, „dass für die Interessen der Kurmark 
und der hauptstädtischen Industrie geschaffen war“ 4. Polityka ta utrwalała, a na
wet pogłębiała terytorialne rozbicie ziem pruskich. Jej skutki odczuły przede 
wszystkim Śląsk i Westfalia — prowincje jak na ówczesne stosunki silnie uprze
mysłowione, o zgoła odmiennej strukturze ekonomicznej i społecznej (silne miesz
czaństwo) — aniżeli inne części monarchii. Wydaje się, że omawiając osiągnięcia 
władz pruskich w zakresie rozwoju przemysłu ciężkiego w tych rejonach, trzeba 
pamiętać i o odwrotnej stronie medalu. Najjaskrawszym wyrazem handlowo-celńego 
upośledzenia Westfalii było zarządzenie z 16 I 1768 r. zakazujące importu wyrobów 
westfalskich do wschodnich części państwa. Ograniczenie to dotyczyło nie tylko 
produkcji manufaktur włókienniczych w Bielefeld i Krefeld, ale również żelaza 
i stali z hr. Mark, terenu późniejszej działalności Steina. W historiografii oceniono 
je niemal jako akt wrogości pruskiej polityki gospodarczej wobec zachodnich części 
państwa5 6. W rezultacie głównymi rynkami zbytu przemysłu hr. Mark i Cleve 
były nie pruskie części Westfalii, lecz Niemcy południowe oraz Niderlandy i Fran
cja. Eksport do wschodnich prowincji Prus nie odgrywał większej roli °.

Inna była sytuacja Śląska, zmuszanego — o czym wspomina Autor — zbywać 
do Berlina i Brandenburgii swoje półfabrykaty oraz nabywać wyroby tamtejszych 
manufaktur (s. 3). Przymus ten odczuł przede wszystkim śląski handel i przemysł 
lekki. Przeciwnie, górnośląski przemysł ciężki pomyślany był nie tylko jako zbro
jeniowa baza armii, ale i pod pewnym względem jako uzupełnienie przemysłu 
brandenburskiego. Dla berlińskich manufaktur dostarczał surówki żelaznej, a od 
końca XVIII w. również i węgla. Przykład fabryki wyrobów żelaznych w Königshuld 
(Ossowiec na Opolszczyźnie), która mogła zbywać swoje wyroby tylko tam, gdzie 
nie kolidowało to z interesami podobnego zakładu w Neustadt-Eberswalde koło 
Berlina, świadczy, że i .tutaj respektowane były przede wszystkim interesy prze
mysłu stołecznego. Również program Redena, oparcia rozwoju górnictwa i hutnic
twa przede wszystkim na zakładach państwowych, prowadził do szkodliwych prze

4 Przyznaje to G. S c h m o 11 e r, Studien über die wirtschaftliche Politik Fried
richs des Grossen und Preussens überhaupt von 1680 bis 1786 (Jahrbuch für Gesetz
gebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, VIII, 1884, s. 701).

5 Por. opinie cytowane przez H. K r ü g e r a, Zur Geschichte der Manufakturen 
und der Manufakturarbeiter in Preussen, Berlin 1958, s. 115.

6 F. S c h u l t e ,  Die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft in Rheinland- 
Westfalen im 18. Jahrhundert, Köln 1959, s. 68 i 113.
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rostów, jak np. ograniczenia koncesji dla zakładów prywatnych czy dążenie do 
zdobycia przez Urząd Górniczy monopolu w handlu żelazem, eliminując z niego 
prywatnych hurtowników — utrudniało to zdobywanie rynków zagranicznych, na 
których kupiectwo, szczególnie wrocławskie, miało już tradycyjne kontakty, ułatwia
jące wprowadzenie nowych wyrobów czy zwiększenie eksportu7. Pod tym wzglę
dem lepiej wytrzymał próbę czasu program Steina: pobudzania inicjatywy prywatnej 
w pożądanym kierunku i jej rozsądnego regulowania.

W jednym natomiast koncepcje obydwu mężów stanu były bez zastrzeżeń zgod
ne: przemysł, szczególnie przemysł oparty na nowej technice, może rozwijać się 
tylko w oparciu o pracę wolnonajemną. W. O. Henderson' wspomina o zdecydowa
nym odrzuceniu przez Steina możliwości korzystania z pracy przymusowej przy 
rozbudowie dróg w hr. Mark (s. 38). Pomija natomiast zbliżone poglądy Redena, 
a wydaje się, że na Górnym Śląsku, gdzie kopalnie i huty feudalnych magnatów 
opierały się (poza wąską kadrą fachowców) wyłącznie niemal na przymusowej pracy 
Erbuntertanen, rozwój zakładów opartych wyłącznie na robotniku wolnonajemným, 
a takimi były przecież wszystkie twory Redena, oznaczał w stosunkach społecznych 
podobny przeł<?m, jak zastosowanie węgla do produkcji żelaza w stosunkach tech
nicznych i ekonomicznych. Przywileje dla górników i hutników (szczególnie 
z r. 1769) w razie konsekwentnej realizacji zapewniały ludności poddanej, która by 
znalazła pracę w przemyśle ciężkim, wolność osobistą, a także wolność od werbunku 
(rolę tej ostatniej podkreśla W. O. Henderson na przykładzie działalności Steina — 
por. s. 35). Tego rodzaju program prowadził do ciągłych sporów z górnośląskimi 
feudałami, którzy nie chcieli zezwalać swoim chłopom ha pracę w rządowym gór
nictwie i hutnictwie. Reden i jego współpracownicy nawiązywali w tych sporach 
do idei oświecenia i do Wealth of Nation Adama Smitha. Niemniej charaktery
styczna dla poglądów Redena i Steina może być ich relacja z podróży po Polsce 
w r. 1781. Wskazując m. in. na zgubne następstwa poddaństwa i nadmiernego 
ucisku chłopa, podkreślali, że również i polski przemysł „ist so unbeträchtlich wegen 
der Leibeigenschaft“ 8.

Wydaje się, że te dwa momenty: konsekwentne stosowanie angielskich wzorów 
technicznych, oparcie przemysłu na pracy wolnonajemnej odróżniają zdecydowanie 
działalność Redena i Steina od ińnych przejawów fryderycjańskiej polityki indu- 
strializacyjnej. Wszystkie bowiem manufaktury w miastach (łącznie z berlińskimi) 
i na wsi opierały się w znacznej mierze (poza robotnikami wysokokwalifikowanymi) 
na różnych formach pracy przymusowej: kolonie tkaczy i hutników, domy pracy, 
praca więźniów, rodzin żołnierskich itd. — słowem, wachlarz środków zdobycia siły 
roboczej typowy dla monarchii absolutnej. Również i pod względem technicz
nym manufaktury pruskie nie odbiegały od poziomu innych państw niemieckich, 
a w niektórych dziedzinach pozostawały znacznie w tyle za sąsiednią Saksonią. 
Pominięcie tych momentów stawia fryderycjańską politykę industrializacyjną i jej 
rezultaty w zbyt optymistycznym świetle, nawiązuje — chcąc nie chcąc — do idea
lizującej fryderycjańskie Prusy postawy szeregu wybitnych burżuazyjnych histo
ryków niemieckich.

Podobne tendencje widać w ujęciu innego, dla czytelnika polskiego szczególnie 
interesującego zagadnienia: roli miejscowej ludności polskiej w rozwoju górno

7 Por. W. D ł u g o b o r s k i ,  J. G i e r o w s k i ,  K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wro
cławia do r. 1807, Warszawa 1958, s. 642—643 i 698.

8 W. K u l a ,  Szkice o manufakturach w  Polsce XVIII wieku, t. II, Warszawa 
1956. s. 462.



śląskiego przemysłu. Tutaj wpływ nacjonalistycznej historiografii niemieckiej na 
poglądy W. O. Hendersona wydaje się być jeszcze wyraźniejszy.

Zasługę rozwoju górnośląskiego przemysłu przypisuje Redenowi i naśladującym 
jego politykę ekonomiczną wielkim feudałom, jak ks. Henckel-Donnersmarck, 
Hohenlohe czy ks. Pszczyński, obok tego zaś angażowanym przez Redena niemiec
kim górnikom i technikom (s. 20). Ludność miejscowa — to „ubodzy i nieoświeceni 
wieśniacy pochodzenia słowiańskiego“, którym przeciwstawia „rzemieślniczych po
tomków niemieckich kolonistów“ na Dolnym Śląsku, gdzie „zbudowali kwitnącą 
ekonomikę“ (s. 1). Sąd taki nie podbudowany analizą stosunków ekonomicznych 
sugeruje naturalne upośledzenie i cywilizacyjną „wrodzoną“ niższość ludności pol
skiej. Wydaje się, że wskazanie na rozwój gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej 
i znacznie silniejsze niż na Dolnym Śląsku obciążenie chłopa oraz wynikające stąd 
konsekwencje ekonomiczno-społeczne (słabe umiastowienie, na wpół naturalna go
spodarka na wsi) byłyby jak najbardziej właściwym dla pracy historyczno-gospo- 
darczej wyjaśnieniem tych różnic. Powiązania takie nie są bynajmniej odkryciem 
naszej powojennej historiografii, zwracała już na nie uwagę publicystyka śląska 
doby oświecenia9. Zresztą wbrew oczekiwaniom pruskich władz górniczych ów 
„nieoświecony wieśniak“ okazał się pracowitym i zdolnym robotnikiem, łatwo 
przystosowującym się do nowej techniki i warunków pracy w nowych gałęziach 
górnictwa (np. kopalnie węgla). Wyższość robotnika pochodzenia miejscowego nad 
przybyszami z Niemiec przyzna z czasem i sam Reden, przyznają współcześni pu
blicyści niemieccy, pozbawieni jeszcze wówczas szowinistycznych uprzedzeń10. 
W. O. Henderson pomija również fakt, że już u schyłku XVIII w. pracujący w rzą
dowym górnictwie i hutnictwie Górnoślązacy to nie tylko robotnicy niewykwalifiko
wani, ale i kontynuatorzy tradycji tarńogórskich „gwarków“ czy hutmistrze z za
kładów dominialnych, znający dobrze swój fach, od których nawet niemieccy fa
chowcy mogli się niejednego nauczyć.

Wydaje się, że powyższe pominięcia byłyby do uniknięcia, gdyby Autor choć 
najbardziej pobieżnie zapoznał się z polską literaturą przedmiotu. Oczywiście po
ważną przeszkodą są tutaj trudności językowe (tym większe znaczenie publikowania 
rezultatów badań śląskoznawczych także i w językach obcych, tak owocnie za
początkowanych ostatnio przez „Annales Silesiae“). Zarazem jednak wolno chyba 
wymagać, aby historyk obojętnie jakiej narodowości, dążący do obiektywnego przed
stawienia dziejów państwa pruskiego, pamiętał, że jego wschodnie prowincje to 
ziemie polskie; w zbadaniu ich przeszłości coraz poważniejszymi osiągnięciami wy
kazać się może historiografia polska. Pominięcie jej poglądów czy chociażby zgro
madzonych przez nią materiałów z góry podważa naukową wartość pracy, powoduje, 
że nie będzie ona odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy.

Wacław Długoborski

9 Por. szczególnie szereg artykułów na łamach „Schlesische Provinzial-Blätter“ 
w dziewięćdziesiątych latach XVIII w. oraz als Menschen, Christen und Bürger ... 
Breslau, Hirschberg und Lissa 1797.

10 Opinię Redena w tej sprawie cytuje H. W. B ü c h  s e l ,  op. cit., s. 131; głosy 
współczesnych publicystów: K. F r a n z k e ,  Die oberschlesischen Industriearbeiter 
von 1740—1806, Breslau 1936, s. 2 nn., por. również głosy niemieckich przedsiębior
ców z Górnego Śląska przytaczane przez J. G. S c h u m m l a ,  Reise durch Schlesien 
im Juli und August 1791, Breslau 1792, s. 359—360.



G. K 1 e p e 1, DIE GAS- UND KOKSERZEUGUNG AUS STEINKOHLEN 
IN DEUTSCHLAND (EIN RÜCKBLICK AUF 150 JAHRE TECHNISCHER ENT
WICKLUNG) (Freiberger Forschungshefte, Seria D 26, Kultur und Technik, Aka
demie-Verlag, Berlin 1958, s. 122).

Studia Akademii Górniczej we Freibergu ukazują się w 4 seriach, mianowicie 
A, B, C i D. Recenzowana praca należy do ostatniej, redagowanej przez H. Här- 
tiga. Autor główną uwagę zwraca na problematykę techniczną. W rozdziale pierw
szym zajmuje się przyczynami rozwoju koksownictwa, w drugim — oświetleniem 
gazowym, w trzecim — technologią gazownictwa, w czwartym — techniką kokso
wania węgla i w piątym — techniką odgazowywania w Niemczech w XX w. 
Praca posiada charakter popularnonaukowy, jakkolwiek tekst cytowany nie zawsze 
występuje w brzmieniu niemieckim1. Jak wynika z przedmowy G. Grusona, Autor 
oparł się wyłącznie na materiałach, zgromadzonych po założeniu Instytutu Gazow
nictwa w 1953 r. w Akademii Górniczej we Freibergu i danych z nielicznie zacho-/ 
wanych „Festschriftów“ — dlatego o pełnym wyczerpaniu literatury przedmiotu 
nie może być mowy. G. Klepel m. in. nie wyzyskał artykułu F. Schreibera, poświę
conego koksowaniu węgla na Dolnym Śląsku, licznych rozpraw C. J. B. Karstena, 
pracy H. Fechnera itp .1 2, co nie mogło nie odbić się na poziomie omawianego 
studium. Terytorialnie rozprawa zacieśnia się do ziem wchodzących w skład Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej i Niemiec zachodnich, inne traktuje natomiast 
pobocznie, nie wyłączając Śląska i Pomorza Zachodniego, mimo że odgrywały one 
w dziejach koksownictwa i gazownictwa niemieckiego dosyć istotną rolę. Wiele 
miejsca poświęca Autor Anglii, przytacza przy tym fakty ogólnie znane, o charak
terze encyklopedycznym. Zbyt często też — naszym zdaniem — opis procesów 
technologicznych zachodzących podczas koksowania węgla zastępuje cytatami z dzieł 
osób współczesnych i unika przez to podania własnej oceny.

Początki koksownictwa G. Klepel cofa daleko wstecz. Pewniejsze wiadomości 
pochodzą jednak dopiero z XVI w. Próby koksowania węgla w tym czasie mają 
wyraźnie charakter eksperymentalny, laboratoryjny. Nie mają więc doraźnie więk
szego praktycznego znaczenia. Dopiero rozwój manufaktur i związany z tym wzrost 
zapotrzebowania stali i żelaza, a później rozwój kolejnictwa stwarzają dogodne 
warunki koksownictwu, zwłaszcza w związku z wyczerpywaniem się bogatych nie
gdyś zasobów leśnych. Nieprzypadkowo więc Anglia stała się ojczyzną nowej ga
łęzi produkcji, jak najściślej zresztą związanej z hutnictwem. Podczas pierwszych 
prób koksowania węgla wyzyskiwano zarówno dotychczasowe osiągnięcia techniki 
laboratoryjnej, jąk i mielerzowej, stosowanej przy produkcji węgla drzewnego. 
Prawie równolegle rozwijają się też pierwsze piece koksownicze znane pod n'azwą 
spiekowych lub ulowych. Produkcja ich jednak, zwłaszcza na kontynencie euro
pejskim, jeszcze długo nie zdobędzie przewagi, podobnie jak nad węglem drzewnym. 
Okres ten zajmuje stosunkowo mało miejsca w rozważaniach Autora. G. Klepel 
np. nie wspomina wcale o koksowaniu miału węglowego, które m. in. miało miejsce

1 Autor wprawdzie posługuje się tylko tekstami angielskimi i francuskimi, nie 
tłumaczy ich jednak na język niemiecki, a nawet nie objaśnia, wskutek czego dla 
przeciętnego czytelnika są one zupełnie nieczytelne.

2 Por. Festschrift zum XII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in Breslau, 
t. III, 1913, s. 214—285; C. J. B. K a r s t e n ,  Ueber das Verfahren, die Steinkohlen 
in Oefen zu verkoken und den Theren dabei zu gewinnen (Archiv f. Bergbau- 
und Huettenwesen, t. I, cz. 1, Wroclaw 1818, s. 81—95; t e n ż e ,  Handbuch der 
Eisenhuettenkunde, t. II, Berlin 1827; H. F e c h n e r ,  Geschichte des Schlesischen 
Berg- und Huettenwesens in der Zeit Friedrichs des Grossen, Friedrich Wilhelm II. 
und Friedrich Wilhelm III. Vom 1741 bis 1806, Berlin 1903.



na Śląsku i we Francji, pomija wieloproduktowe piece koksownicze w Gliwicach 
itp.3 Znacznie szerzej zajmuje się okresem późniejszym, szczególnie od drugiej 
połowy XIX w. I tu jednak, podobnie jak w odniesieniu do lat poprzednich, główną 
uwagę zwraca na sprawy techniki i technologii, a więc charakter pieców koksow
niczych, przygotowywanie węgla do koksowania, sposób ładowania wsadu, wyciąga
nie koksu itp. Nie zajmuje się natomiast takimi problemami, jak sam przebieg 
procesu koksowania, zagadnienie siły roboczej, trudności kapitałowe, położenie klasy 
robotniczej, wysokość produkcji, możliwości zbytu i in., mające dosyć istotny wpływ 
na rozwój koksownictwa. Wprawdzie podtytuł rozprawy wskazuje, że Autor nie 
zamierza zajmować się wymienionymi problemami, wydaje się jednak, że ich 
zamarkowanie było konieczne, podobnie jak konieczne było ściślejsze powiązanie 
z rozwojem hutnictwa.

Poza koksownictwem istotne miejsce w rozważaniach G. Klepela zajmuje gazow
nictwo. Podobnie jak przy koksie Autor i tu cofa się aż do czasów antycznych 
i próbuje przedstawić problem oświetlenia na przestrzeni dziejów. Sposób podania 
staje się przez to bardziej plastyczny, ale równocześnie ulega spłyceniu. Pierwsze 
wiadomości o gazie są bardzo wczesne, praktyczne zastosowanie znalazł on jednak 
dopiero w miarę rozwoju techniki oświetlenia, począwszy od drugiej połowy XVIII w. 
Jak wynika z przytoczonych w pracy danych, próby wyzyskania gazu nabierają 
szczególnego nasilenia pod koniec omawianego stulecia, odbywają się one przy tym 
w różnych krajach, a więc we Francji, Niderlandach, Anglii i Niemczech. Wśród 
prekursorów gazowego oświetlenia wymienia Autor Filipa le Bon, Williama Mur
docha, Samuela Clegga, W. A. Lampadiusa i innych. Szczególnie podkreśla wkład 
niemiecki w zakresie rozwoju gazownictwa.

Wyzyskiwanie gazu do celów oświetlenia stało się podstawą rozwoju gazow
nictwa. Od 1881 r., tj. od czasu pojawienia się elektrycznego oświetlenia, pozycja 
gazu została zagrożona. W związku z tym podjęto próby wyzyskania go do ogrze
wania mieszkań i gotowania. O możliwościach tego rodzaju myślano już na począt
ku XIX w. (S. Clegg), ale nie podjęto żadnych prób w tym zakresie. Dopiero 
pojawienie się groźnego konkurenta w postaci elektryczności stało się bodźcem 
do podjęcia badań, w których wielką rolę spełnił Auer von Węlsbach.

Jak wynika z pracy, w początkowym okresie rozwoju koksownictwa i gazow
nictwa główną uwagę zwracano na otrzymanie dobrego koksu lub gazu. Produktom 
pochodnym, jak smoła pogazowa, amoniak i ińne, nie przypisywano większego zna
czenia. Sytuacja zmieniła się w latach osiemdziesiątych XIX w. Zapotrzebowanie 
na produkty pochodne koksowania i odgazowania powoduje wzrost zainteresowania 
ich produkcją i zmusza do wprowadzania zmian w konstrukcji pieców koksowni
czych. Nowe ulepszenia następują wreszcie w XX w. Jak słusznie jednak Autor 
zauważa, dokonują się one w oparciu o wzory XIX stulecia.

Silesiaca w pracy G. Klepela występują rzadko i ograniczają się do informacji 
znanych, nie zawsze jednak ścisłych. Autor podaje np., że w 1778 r. I. Kohlhaas 
przeprowadził pierwszą próbę koksowania węgla na Śląsku. Data ta nie jest jednak 
pierwsza. Jak wiadomo bowiem, tego rodzaju próbę w 1774 r. przeprowadzono 
w dobrach Pszczyńskich, a w 1776 r. w Wałbrzyskiem u Hochbergów. Nie jest wy
kluczone, że były one podejmowane także w latach wcześniejszych, oczywiście 
w skali laboratoryjnej.

Stanisław Michalkiewicz

3 Por. S. M i c h a l k i e w i c z ,  Początki koksowania węgla na Śląsku (do po
łowy lat trzydziestych XIX wieku) (Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, 
t. IV, Warszawa 1960, s. 65—130).



M. P a t e r ,  Z DZIEJÓW AGITACJI POLITYCZNEJ NA GÓRNYM SLĄSKU 
W R. 1848 (Zaranie Śląskie, R. XXIV, 1961, z. 1, s. 23—37).

Artykuł M. Patera omawia niektóre momenty działalności politycznej kaznodziei 
gminy chrześcijańsko-katolickiej w Tarnowskich Górach, Wieczorka, w 1848 r. 
oraz kontrakcję tamtejszych władz miejskich i administracji państwowej. W pracy 
można wyróżnić trzy części. W pierwszej omówiona jest treść trzech ulotek, w dru
giej zapoznano czytelnika z metodami ich rozpowszechniania oraz z usiłowaniami 
władz zmuszenia Wieczorka do milczenia i wreszcie w części ostatniej podano 
fragmenty dwóch ulotek oraz tekst protokołu przesłuchania kolporterów ulotek. 
Artykuł oparty jest na materiale zawartym w jednym poszycie z Archiwum Archi
diecezjalnego we Wrocławiu. Autor korzystał również z wydawnictwa — W. Długo- 
borski, K. Popiołek, Śląsk w pierwszej połowie XIX w. Wybór źródeł, t. II, Wro
cław 1957. Jest to oczywiście drobny jedynie fragment istniejących źródeł i opraco
wań i z tego choćby względu praca ma charakter materiałowy.

We wspomnianym wyżej poszycie znajdują się odpisy dwóch ulotek i kores
pondencji władz w tej sprawie, zaopatrzone niekiedy komentarzami przepisującego; 
są też kronikarskie zapiski dotyczące wydarzeń 1848 r. w Tarnowskich Górach. 
Czy oryginały pism w sprawie działalności Wieczorka rzeczywiście zaginęły, jak 
to twierdzi Autor (s. 24, przyp. 4), można będzie powiedzieć dopiero po przepro
wadzeniu kwerendy w zachowanych zespołach śląskich oraz w aktach MSW 
w Merseburgu. Poszyt liczy 2288 stron numerowanych, a materiał nie jest ułożony 
w porządku chronologicznym. Niepodawanie w przypisach do artykułu paginacji 
znacznie utrudnia odszukanie potrzebnego materiału. Sam zresztą Autor nie dotarł 
do wszystkich zawartych w poszycie informacji.

W artykule najwięcej miejsca i uwagi poświęcono treści samych ulotek. Pierw
sza z nich, wydana w kwietniu 1848 r., została już opublikowana w cytowanym 
wyborze źródeł W. Długcborskiego i K. Popiołka (t. II, s. 45—48), notabene bez po
dania, gdzie znajduje się oryginał. Ustalenie autorstwa ulotki jest niewątpliwie za
sługą M. Patera, próba jednak jej interpretacji budzi zastrzeżenia. Tak np. nie 
można dopatrzyć się w ulotce niczego, co dawałoby podstawy do twierdzenia, że 
Wieczorek „stara się pobudzić do śmiałych wystąpień“ (s. 25). Na następnej zresztą 
stronie czytamy, że „autor nakazuje wstrzymanie się od buntu, aż nastanie nowy 
ład“. Nawiasem mówiąc, niefortunne sformułowanie, z którego można wnosić, że 
zalecał podniesienie buntu z chwilą, gdy nastanie ten nowy porządek. Nieuzasad
nione wydaje się także określenie, że Wieczorek formułuje tu „program rewolucji 
i ludowładztwa“ (s. 25). Samo hasło: „Nic już teraz bez nas jak dotąd, wszystko 
dla nas, z nami i przez nas“ nie jest jeszcze programem, tym bardziej że potrakto
wane zostało nie jako cel, który należy osiągnąć, lecz jako rzecz już uzyskana. 
W argumentacji swej liczył się Wieczorek z przywiązaniem, szczególnie chłopstwa, 
do osoby króla, posunął się jednak dalej, niż to na ogół praktykowali wówczas 
demokraci, bo identyfikował właściwie zdobycze rewolucji z wolą monarchy. Ze 
względów taktycznych było to może wskazane, niemniej pokrywało się w gruncie 
rzeczy z argumentacją obozu kontrrewolucji, który dla podtrzymania autorytetu 
króla głosił, że nie został on zmuszony do ustępstw, lecz poczynił je dobrowolnie. 
Podtrzymywanie wiary w dobre intencje panującego nie było na dłuższą metę po
sunięciem korzystnym dla rozwoju ruchu rewolucyjnego. W jednej jeszcze sprawie 
wypowiedzi Wieczorka wykazują niezgodność z zasadniczą linią propagandy demo
kratycznej. Mianowicie wzywał on do „zachowania dawnego porządku, aż nastąpi 
nowy“, co oznaczało właściwie wykonywanie nadal powinności feudalnych. Być 
może, że traktował on- ten apel jako jeszcze jeden ze sposobów wpojenia w czytel-



ników przekonania, iż autorem ulotki jest sam król. To powiodło mu się na ogół, 
ale głównym tego powodem była inna okoliczność, na którą Autor artykułu nie 
zwrócił uwagi. Otóż bezpośrednio po tekście anonimowej odezwy Dla ludu górno
śląskiego wydrukowano na tej samej ulotce ordynację z 8 kwietnia i regulamin 
wyborczy, podpisane, jak wiadomo, przez Fryderyka Wilhelma IV (Arch. Archi
diecezjalne, Akta biskupów, Ilb 119, s. 16, 17). Ulotka kwietniowa została wydana 
w ramach agitacji przedwyborczej. To, że Wieczorek nie podawał, na kogo należy 
konkretnie głosować, nie stanowi jakiegoś zjawiska wyjątkowego. Podobnie sfor
mułowane były wszystkie niemal ulotki demokratyczne w wiosennej kampanii 
wyborczej. Nie należy jednak z tego powodu wysuwać zarzutu, że wskazania Wie
czorka „były zbyt ogólnikowe, by mogły oddziałać w określonym znaczeniu politycz
nym“ (s. 26). Główne wysiłki demokratów skoncentrowane były wówczas na prze
konywaniu chłopstwa o faktycznej jego niezależności w kwestii wyborów od pa
nów i urzędników. W ten sposób starano się utrącić z góry wszelkie próby oszustw, 
nacisku czy schlebiania. Wysunięcie setek kandydatur na elektorów było w ówczes
nych warunkach rzeczą z wielu powodów niewykonalną (robiono to niekiedy 
w poszczególnych okręgach wyborczych, nigdy w skali powiatu) i w tym względzie 
liczono na instynkt klasowy chłopa i robotnika, który — jak wiadomo — zdał 
wtedy na ogół egzamin. Nazwiska konkretnych kandydatów zgłaszano dopiero przy 
wyborach posłów, a i to często jedynie w agitacji słownej. Uściślenia wymaga rów
nież twierdzenie, że nawoływanie Wieczorka „do zaprzestania walki zbrojnej ... 
było zgodne z ogólnymi nastrojami wśród chłopów“ (s. 27). Głębokie przekonanie 
chłopów, że rewolucja czy też rozporządzenie królewskie (dla wielu były to pojęcia 
jednoznaczne) zniosły system feudalny, zostało obalone przez pacyfikację. Wiara — 
bo tak to trzeba nazwać — że Zgromadzenie Narodowe rozwiąże po ich myśli 
kwestię agrarną, nie powstała automatycznie, lecz z trudem torowała sobie drogę 
do umysłów chłopskich. Jeszcze w kwietniu idea obalenia siłą feudalnych stosunków 
miała na wsi wielu zwolenników, tak więc nawoływanie do zachowania spokoju 
nie było na pewno wyważaniem otwartych drzwi. Jeśli chodzi o drugą ulotkę, wy
daną pod koniec października, to warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa momenty. 
Po pierwsze, ukazała się ona ze znacznym opóźnieniem. Wieczorek przystępuje do 
mobilizowania zwolenników rewolucji w miesiąc po wystąpieniu Reichenbacha 
i do założenia Stowarzyszenia Włościańskiego (w historiografii przyjęła się ta na
zwa, a nie „Związek Chłopski”), gdy nastroje rewolucyjne osiągnęły już ponownie 
poważny stopień nasilenia. Po drugie, Wieczorek w dalszym ciągu wygrywa auto
rytet króla dla celów rewolucji, osłabiając w ten sposób demaskatorską ocenę jego 
polityki, daną przez Reichenbacha. Co do ostatniej, grudniowej, ulotki, której wy
danie Autor przypisuje administracji pruskiej (s. 24), to nie można jej uznać za 
„odpowiedź“ na dwie poprzednie. Od pierwszej dzielił ją okres ośmiu, od drugiej 
z górą dwu miesięcy. Propaganda reagująca z takim opóźnieniem na posunięcia 
przeciwnika nie miałaby żadnych szans powodzenia. Zresztą ulotka grudniowa uka
zała się w zupełnie zmienionej sytuacji politycznej i jest wyraźnie wystąpieniem 
w ramach kampanii przed wyborami styczniowymi 1849 r.

Następny problem to sprawa wpływów Wieczorka na terenie Tarnogórskiego 
i jego powiązań z demokratami wrocławskimi Wywody Autora są tu niekiedy 
sprzeczne, a i z innych powodów budzą zastrzeżenia. Np. przy ocenie ruchu chrze- 
ścijańsko-katolickiego M. Pater powołuje się na monografię W. Leescha. Najnowsza 
historiografia (W. Długoborski, Wstęp do wyboru pism W. Wolffa) przypomniała 
nam trafną wypowiedź Marksa na ten temat, a mianowicie, że „wrzące pod po
wierzchnią ruchy ludowe zmuszone są przez rządy przyjmować najpierw mistyczne



i trudne do upilnowania formy ruchów religijnych“. Odnosi się to właśnie do sekty 
Rongego, dla której już wkrótce po jej utworzeniu religia stała się w gruncie rzeczy 
parawanem mającym osłonić działalność polityczną. Dotyczy to bez wątpienia rów
nież działalności Wieczorka. Czy i w jakich kręgach hasła propagowane przez niego 
spotykały się z przychylnym przyjęciem? Zdaniem Autora artykułu agitacja kleru 
katolickiego powodowała, że „przeciw Wieczorkowi istniała silna opozycja, zwłaszcza 
wśród chłopów i drobnego mieszczaństwa Tarnowskich Gór“ i że pamięć inspiro
wanego przez kler w 1845 r. starcia ze zwolennikami Rongego była w 1848 r. „pod
łożem niechęci wśród chłopów także do idei politycznych, jakie reprezentował i pro
pagował Wieczorek“ (s. 29). Jednak już na następnej stronie czytamy: „Wrogość do 
Wieczorka — jak można przypuścić — objawiała przede wszystkim miejscowa lud
ność Tarnowskich Gór, gdzie znano go jako kapłana chrześcijańsko-katolickiego. 
W okolicznych wsiach natomiast hasła polityczne sformułowane przez niego w ulot
kach zyskiwały ogromną popularność“. To ostatnie twierdzenie oparte na przy
toczonym w przypisie 25 fragmencie listu magistratu Tarnowskich Gór z dnia 
30 kwietnia, gdzie m. in. czytamy, że ulotka Wieczorka „Nicht nur bei vielen der 
hiesigen, sondern bei einer Menge der Landbewohner, zu denen er sich persönlich 
begeben, einen für das allgemeine Wohl nachteiligen Eindruck macht“. Sprzeczność 
zestawionych powyżej wypowiedzi wynika częściowo z niezrozumienia tekstu nie
mieckiego, częściowo z nie dość krytycznej oceny materiału źródłowego. Otóż 
wszystkie wyzyskane w artykule pisma, oprócz samych ulotek, zostały sporządzone 
przez władze miejskie i państwowe. Jeśli w piśmie magistratu czytamy, że Wie
czorek „przez swoje zachowanie się wywołuje szczególną wrogość”, że usiłuje 
„tego lub owego ... uczynić podejrzanym wśród publiczności“, to możemy przy
puścić, iż odezwały się tu przysłowiowe nożyce. Zajadłość, z jaką władze miejskie, 
opanowane przez zamożne mieszczaństwo, zwalczały Wieczorka, wyraźnie wskazuje, 
kogo to starał się on „uczynić podejrzanym wśród publiczności“. Ostatnie wątpli
wości co do tego, jaki był stosunek przeważającej większości mieszczaństwa do 
idei, które propagował Wieczorek, powinna rozproszyć zapiska kronikarska w tym
że poszycie (AA, s. 716): „elektorami w Tarnowskich Górach wybrano (1 V 48) naj
większych krzykaczy“, tj. demokratów.

Powiązania Wieczorka z demokratami wrocławskimi, na które Autor niepo
trzebnie aż czterokrotnie zwraca uwagę (s. 26 i 27), wydają się być bezsporne. Ist
niały one zresztą w skali ogólnośląskiej, dlatego mówienie o „ p r ó b a c h  [pod
kreślenie — J. S.] politycznej penetracji na Górnym Śląsku ze strony demokratów 
wrocławskich“ (s. 24) jest nieścisłe. Jest rzeczą od dawna stwierdzoną, że we wszyst
kich prawie miastach śląskich istniały wówczas kluby stowarzyszone ze Związkiem 
Demokratycznym we Wrocławiu czy nawet podporządkowane mu. Klub demokra
tyczny działał również w Tarnowskich Górach. W listopadzie 1848 r. poparł on 
uchwałę Zgromadzenia Narodowego o odmowie podatków i usiłował nakłonić tam
tejsze władze miejskie i proboszcza do podjęcia podobnej decyzji (AA, s. 716). Jedną 
z form agitacji było zbieranie podpisów pod petycjami do Zgromadzenia Narodo
wego. W poszycie (AA, s. 720) znajdujemy ciekawą wzmiankę, wskazującą na po
stępujące z biegiem czasu zobojętnienie na sprawy bieżącej polityki. Autor zapiski 
skarży się mianowicie na to, że często ci sami ludzie podpisują bez czytania adresy 
zarówno konserwatystów, jak i demokratów, byle tylko pozbyć się agitatorów.

Jeśli chodzi o korespondencję prowadzoną przez władze w sprawie Wieczorka, 
to zasługiwała ona na szersze omówienie, jest bowiem bardziej interesująca niż 
same ulotki. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że inicjatorem wszystkich 
akcji przeciwko Wieczorkowi były władze miejskie Tarnowskich Gór. Feudalne



władze państwowe hamowały niekiedy dyktowane nienawiścią wobec działacza 
demokratycznego zapędy samorządu mieszczańskiego. Jest to jeszcze jeden przykład 
rozbicia frontu antyfeudalnego, które było główną przyczyną upadku rewolucji.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o przypisach i aneksach. Autor, korzystając 
z jednego tylko poszytu archiwalnego, niepotrzebnie powtarza zawsze pełną sygna
turę. W tekstach polskich (s. 29 i aneks II) zmieniono częściowo pisownię, tak że 
nie jest to ani język oryginału, ani też literacka polszczyzna. Jeśli chodzi o teksty 
niemieckie (przypisy i aneks III), to niektóre zdania pozbawione są sensu wskutek 
błędów, zniekształceń i opuszczeń pojedynczych wyrazów, których recenzent naliczył 
ponad czterdzieści.

Jerzy Sydor

J. P u r š ,  DĚLNICKÉ HNUTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 1849—1867 (Rozpravy 
Československé akademie věd. Rada společenských věd, R. LXXI, 1961, z. 6, 
s. 147, 1 nlb.).

Powyższa praca omawia w oparciu o podstawowy materiał źródłowy niektóre 
węzłowe problemy rozwoju ruchu robotniczego wymienionego okresu w skali ogólno- 
czeskiej. Zasadnicze rozważania Autora zawarte są głównie w trzech rozdziałach 
(II—IV). W rozdziale II scharakteryzowano położenie czeskiej klasy robotniczej, 
w III przedstawiono żywiołową walkę ekonomiczną robotników i rozwój ruchu 
strajkowego,' w IV omówiono formy organizacyjne i podstawy ideologiczne ruchu 
robotniczego. Praca poprzedzona jest wstępem oraz omówieniem źródeł i literatury 
W części końcowej znajdują się aneksy źródłowe, wykaz literatury i źródeł oraz 
streszczenie w języku rosyjskim; brak jest indeksów.

Według przyjętej przez Autora periodyzacji na lata 1849—1867 przypada przed
ostatnia faza rewolucji przemysłowej na ziemiach czeskich, nazywana fazą roz
machu. W tym to okresie, w wyniku usunięcia ostatnich feudalnych hamulców, 
doszło do zasadniczych przemian w produkcji rolnej, do szybszego rozwoju rynku 
wewnętrznego i trwałego powiązania go z rynkiem światowym dzięki rozwojowi 
kolejnictwa i żeglugi parowej. Wprowadzenie maszyn i udoskonalenie technologii 
produkcji w szeregu gałęzi wytwórczości skróciło okres produkcyjny. Niepohamo
wanemu rozwojowi nowych, kapitalistycznych, form stawiała zacięty opór produkcja 
chałupnicza, rzemieślnicza i manufaktura. Wszystkie te zjawiska powodowały zmiany 
w liczebności, składzie społecznym i położeniu kształtującej się klasy robotniczej. 
Autor rozpatruje rozwój ruchu robotniczego w ścisłym związku z przemianami spo
łeczno-gospodarczymi, jakie niosła ze sobą ta faza rewolucji przemysłowej.

Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu położenia klasy robotniczej. W tej 
dziedzinie obserwujemy zjawiska typowe dla wczesnego etapu rozwoju kapita
lizmu, a więc długi dzień pracy, niskie płace, złe warunki mieszkaniowe, brak 
urządzeń sanitarnych i ochronnych w zakładach pracy itd. Tylko pewne grupy cze
ladników, kwalifikowanych robotników manufaktur i robotników fabrycznych znaj
dowały się w lepszej sytuacji. Cechą charakterystyczną fazy rozmachu rewolucji 
przemysłowej w Czechach był splot półfeudalnych form wyzysku z ekstensywnymi 
metodami eksploatacji kapitalistycznej.

Warunki rozwoju ruchu robotniczego — różne w poszczególnych gałęziach pro
dukcji i na poszczególnych terenach — były wówczas szczególnie ciężkie ze wzglę
du na reakcję po upadku Wiosny Ludów, opóźniony rozwój kapitalizmu, przeżytki 
feudalne oraz ucisk narodowy. Walka proletariatu o poprawę warunków bytowych 
przybierała niekiedy formy żywiołowych strajków, szczególnie często prowadzonych



przez robotników zatrudnionych przy budowie linii kolejowych. Z biegiem czasu 
do akcji tych włączały się niektóre organizacje samopomocowe czeladników i kwali
fikowanych robotników manufaktur, co cementowało solidarność klasy pracującej 
i stwarzało podwaliny do działalności' związków zawodowych, często w powiązaniu 
z zagranicznymi stowarzyszeniami robotniczymi. Pierwsze organizacje robotników 
fabrycznych pojawiły się na początku lat sześćdziesiątych. Jakkolwiek większe okręgi, 
jak liberecki, berneński i praski, miały już pewne tradycje ruchu proletariackiego, 
to nie one, lecz okręgi Kładno, Pilzno, a zwłaszcza Ostrawa, zaczęły w tym okresie 
wysuwać się coraz wyraźniej na plan pierwszy. Rozwój wyższych form walki kla
sowej hamowany był przez kierowane przez pracodawców fabryczne kasy chorych 
i kasy brackie. Podobną rolę odgrywały kierowane przez kościół związki pomocy 
katolickich czeladników.

Liberalizacja życia politycznego i rozmach ruchu narodowego obudziły wśród 
robotników zainteresowanie sprawami politycznymi, W Pradze i Bernie robotnicy 
czescy byli zaangażowani w ruchu narodowym. Splot ucisku narodowego i społecz
nego ułatwiał czeskiej burżuazji do połowy lat sześćdziesiątych utrzymanie robot
ników w jednym obozie narodowym, zwłaszcza że nie taiła swej nienawiści do 
czeskiego robotnika. Zmiana nastąpiła w ostatniej, szczytowej, fazie rewolucji 
przemysłowej i formowania się nowych klas społeczeństwa kapitalistycznego. Do
świadczenia wędki klasowej, wpływy I Międzynarodówki, echa Komuny Paryskiej 
i rozczarowanie spowodowane niekonsekwetną polityką czeskiej burżuazji spowo
dowały, że ruch robotniczy zaczął się emancypować spod wpływów burżuazji, opu
szczał szeregi ogólnodemokratycznego ruchu narodowego i zaczął stawiać pierwsze 
kroki na drodze samodzielnej działalności politycznej.

Jerzy Sydor

R. d’H a r c o u r t ,  L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE, Paris 1960, s. 203.
Twórczość pisarska członka Akademii Francuskiej, Roberta d’Harcourta, jest 

poświęcona niemal wyłącznie tematyce niemieckiej, z tym iż widać w niej stop
niowe przechodzenie od zagadnień literackich do problematyki społecznej i politycz
nej. Siad tej ewolucji zaznacza się wyraźnie w nieprzeciętnych zaletach stylistycz
nych cechujących wszystkie prace d’Harcourta, ale również i w dość specjalnym 
rozumieniu zasady obiektywizmu i wyzyskiwania dostępnych źródeł historycznych.

Omawiana tutaj książka potwierdza całkowicie sformułowane uprzednio uwagi. 
Karty jej kreślone są pierwszorzędnym piórem, skrzącym się najdoskonalszymi fi
nezjami sztuki’ pisarskiej: od subtelnej, prawie niedostrzegalnej, ironii, poprzez su
rowe swoją oschłością i zwięzłością stwierdzenia nieodpartych faktów do pytań, na 
które niełatwo odpowiedzieć stereotypowym „tak“ lub „nie“. Treść jest także ogrom
nie pociągająca, gdyż Autor mówi w niej o najistotniejszych wydarzeniach między
narodowych lat 1958—1959, mających związek z Niemcami: od opinii o planie 
Rapackiego w sprawie utworzenia w Europie środkowej strefy bezatomowej po 
odgłosy spotkania Chruszczowa i Eisenhowera w Camp David, ze szczególnym 
uwypukleniem okoliczności i warunków zbliżenia francusko-niemieckiego od je
sieni r. 1958. Tak szeroki zakres wymagał od d’Harcourta przynajmniej proporcjo
nalnego uwzględnienia stosunku Niemieckiej Republiki Federalnej do państw po
łożonych od niej na wschód i na zachód. Tak się jednak nie stało. Sprawa posta
wy rządu kanclerza Adenauera wobec środkowej i wschodniej Europy została 
niemal w całości pominięta milczeniem. Np. plan Rapackiego sprowadzony został 
do rzędu kolejnego chwytu propagandowego obozu socjalistycznego, ponieważ pro



ponowany obszar strefy bezatomowej jest w dobie dzisiejszego rozwoju techniki... 
zbyt mały. Toteż omówienie tej ważnej inicjatywy polskiej zamknęło się w wyli
czeniu „kontrargumentów“ federalnego ministra obrony narodowej J. Straussa 
i przytoczeniu paru schematycznych ogólników. Granica na Odrze i Nysie czy 
kwestia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy NRF a PRL w ogóle nie 
zostały zauważone przez francuskiego pisarza.

Gdyby się w tej recenzji chciało stosować miłą dla d’Harcourta metodę uprasz
czania, należałoby przyjąć za nim, iż jedynym sąsiadem wschodnim Republiki Fe
deralnej jest Związek Radziecki. Podobnie jak w poprzednich1 pracach, tak i w ni
niejszej Autor uporczywie podtrzymuje błędną tezę, jakoby tylko gabinet Adenauera 
był rządem suwerennym i tylko on mógł występować w imieniu narodu niemiec
kiego. Tym samym zaś Niemiecka Republika Demokratyczna nie odpowiada wy
maganiom niezbędnym do uznania jej za państwo samodzielne.

Mając więc — według koncepcji d’Harcourta — potężne mocarstwo socjali
styczne od wschodu i widząc zarysowującą się w latach 1958—1959 poprawę sto
sunków amerykańsko-radzieckich, Bonn zmuszone zostało do zrewidowania swej 
polityki wobec poszczególnych członków Paktu Atlantyckiego. Stąd to nowa faza 
w kontaktach francusko-niemieckich.

Majowe wydarzenia r. 1958 we Francji, które doprowadziły do powrotu do 
władzy 68-letniego gen. de Gaulle’a, zostały nader krytycznie ocenione w prasie 
federalnej zapowiadającej ewentualność dyktatury wojskowej w Paryżu. Kiedy zaś 
de Gaulle począł wspominać o powrocie Francji na jej dawną drogę wielkości i mó
wić o odzyskaniu uprzedniego miejsca w świecie, komentarze i uszczypliwe kary
katury w dziennikach zachodnioniemieckich interpretowały te oświadczenia jako 
nawoływanie do nacjonalizmu oraz rozluźnienia więzów Wspólnoty Atlantyckiej.

Nadspodziewanie rychło okazało się jednak, że „nowy“ 1 2 de Gaulle sam oglądał 
się za partnerem chętnym do przeciwstawienia się mocarstwom anglosaskim. Wy
bór jego padł na Bonn. We wrześniu 1958 r. 82-letni kanclerz Adenauer przybył 
do Colombey na rozmowy w cztery oczy z francuskim premierem. Chodziło w nich 
najprawdopodobniej o bezpośrednie stosunki między obiema stronami, o czym 
świadczyłyby takie wypowiedzi na konferencjach prasowych, jak: „Francja przestała 
być dziedzicznym wrogiem Niemiec“ (Adenauer) lub „Na zawsze znikła groźba 

napaści niemieckiej na Francję“ (de Gaulle). Istotna treść tego pierwszego spotkania 
nie została podana do wiadomości, lecz już w listopadzie tego samego 1958 r. 
gen. de Gaulle w otoczeniu licznych doradców i ekspertów przybył z rewizytą do 
Bad Kreuznach. Tym razem komunikaty były bardziej szczegółowe, lecz tylko 
w odniesieniu do problemów ekonomicznych — ściślej mówiąc — do sprawy wzra
stającego rozdźwięku między tzw. Wspólnym Rynkiem i Strefą Wolnego Handlu 
popieraną przez Wielką Brytanię.

W rzeczywistości jednak i ta ekonomiczna część spotkania w pięknym nad- 
reńskim uzdrowisku pozostawała pod silnym naciskiem elementów politycznych. 
Strona niemiecka szła w danym wypadku znacznie dalej niż de Gaulle, pamięta
jący zresztą doskonale przykre posunięcia Winstona Churchilla w stosunku do 
Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w latach drugiej wojny świato
wej. Przyczyna zaś tego rozdrażnienia niemieckiego tkwiła głównie w niepowodze
niu oficjalnej wizyty prezydenta NRF, Teodora Heussa, w Londynie u schyłku paź
dziernika 1958 r.

1 Np. UAllemagne ďAdenauer, Paris 1958, s. 250.
2 Por. np. R. Ar o n ,  Uimmuable et changeante, Paris 1959, s. 264.



Podczas pobytu głowy państwa zachodnioniemieckiego w stolicy angielskiej, 
pomimo usilnych starań czynników urzędowych społeczeństwo brytyjskie i prasa 
z nieoczekiwaną jednomyślnością okazały zdecydowaną wrogość w stosunku do 
Niemców. Kiedy na bankiecie w Pałącu Buckingham królowa Elżbieta z naciskiem 
mówiła o przyjaźni dwóch narodów „mimo tragicznych wydarzeń ostatniego pół
wiecza“, to na przyjęciu w Guild-Hall większość gości ostentacyjnie nie spełniła 
toastu na cześć Heussa. Wszystkie jego przejazdy ulicami Londynu odbywały się 
wśród absolutnego milczenia widzów. Dzienniki nie ograniczyły się do urzędowych 
wzmianek. Znalazły się w nich głosy krytykujące królowę za jej wzmianki o nie
mieckich przodkach (np. „Daily Mail“), wskazywano na stanowiska zajmowane 
w NRF przez dawnych hitlerowców (np. „Daily Mirror“), przypominano o zburzonej 
bombami Luftwaffe katedrze w Coventry, na której odbudowę dostojny gość ofia
rował 5000 funtów (np. „Daily Telegraph“).

R. d’Harcourt w UAllemagne et VEurope wykazuje niewątpliwie dobrą znajo
mość przytoczonego w niej materiału faktycznego. Jednocześnie przecie przez brak 
niezbędnego dla historyka obiektywizmu oraz uwzględnianie tylko pewnych części 
problemu książka ta jest dość charakterystyczna dla historiografii francuskiej zaj
mującej się dziejami najnowszymi. Pomimo tylu dalszych i bliższych doświadczeń 
wciąż jeszcze nie może ona zdobyć się na odkrycie prawdziwego oblicza dzisiej
szych Niemiec, kierujących się militarystyczno-rewizjonistycznym programem. Że 
nie dostrzega tego np. marszałek Juin3, uważający udział wojsk niemieckich 
w „obronie“ Zachodu za „palący i niezbędny“ — zrozumiałe. Że tak samo czyni 
poważny historyk — musi wpłynąć w odpowiednim stopniu na naszą końcową 
ocenę jego studium. Tu Vas voulu, Georges Dandin...

Paweł de Laval

..ROCZNIK ZIEMI KŁODZKIEJ“, t. IV i V, 1959—1960, Kłodzko 1960, s. 364.

Wydany w bieżącym roku kolejny tom „Rocznika Ziemi Kłodzkiej“ otwiera 
artykuł W. Dziewulskiego zatytułowany Bystrzyca Kłodzka i jej rozwój przestrzenny 
do drugiej wojny światowej (s. 8—41). W oparciu o literaturę przedmiotu i dla 
okresu feudalnego o źródła drukowane Autor daje krótki zarys rozwoju przestrzen
nego Bystrzycy Kłodzkiej, zwracając w najogólniejszy sposób uwagę na te mo
menty z historii gospodarczej, społecznej i politycznej, które sprzyjały rozbudowie 
interesującego Go miasta względnie ją utrudniały lub hamowały. Notuje przy tym 
wszelkie zniszczenia, jakie spotykały Bystrzycę Kłodzką na skutek wojen i klęsk 
elementarnych, głównie pożarów i zarazy. Bardziej szczegółowo traktuje Autor 
o rozwoju przestrzennym Bystrzycy Kłodzkiej w epoce feudalizmu, natomiast okre
sowi przejścia od feudalizmu do kapitalizmu i epoce kapitalizmu poświęcił zaledwie 
kilka stron, choć właśnie XIX i XX w. przyniosły najszybszy rozwój zabudowy 
miejskiej.

J. Leszczyński w artykule pt. Ruchy chłopskie w dzisiejszym Gorzanowie po 
wojnie trzydziestoletniej (s. 43—91) zajął się jednym z najważniejszych ruchów' 
chłopskich w ziemi kłodzkiej w drugiej połowie XVII w., a mianowicie w kluczu 
gorzanowskim, obejmującym obok Gorzanowa wsie Stara Łomnica, Nowa Łomnica, 
Nowy Wielisław, Starkówek, Wyszki, Mielnik, Szczawina, Długopole Dolne oraz 
Szklarka. Artykuł ten stanowi rozszerzony fragment pracy doktorskiej tego Autora

3 Por. Mémoires, t. II, Paris 1960, s. 380.



pt. Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej połowie XVII w., wydanej 
drukiem przez Ossolineum. Oparty jest nie tylko na literaturze przedmiotu, ale 
też bogato wyzyskanych materiałach archiwalnych.

Bardzo interesujący popularny Zarys górnictwa i hutnictwa metali w Kłod- 
czyźnie (IV—XVIII w.) dał W. Gluziński (s. 93—149). Artykuł ten oparty na źró
dłach drukowanych i literaturze przedmiotu stanowi pierwszą w ogóle próbę syn
tezy dziejów górnictwa i hutnictwa metali w ziemi kłodzkiej do końca XVII w., 
dodajmy do tego — próbę udaną. Żałować jedynie należy, że Autor zebrawszy 
pracowicie wszelkie wzmianki na temat interesującego Go zagadnienia ze źródeł 
drukowanych i literatury naukowej nie sięgnął również do materiałów rękopiś
miennych, zwłaszcza odnoszących się do XVI i XVII w., a więc okresu stosurikowo 
dotąd bardzo słabo opracowanego przez historyków. Poważnym brakiem jest rów
nież pominięcie niemal całkowite problemu górnictwa węgla na interesującym 
Autora terenie. Tymczasem dzieje tego górnictwa, zwłaszcza w okolicach Nowej 
Rudy, odgrywającego przecież do dziś ważną rolę w życiu ekonomicznym Dol
nego Śląska, zasługiwały jeśli nie na pełne omówienie, to przynajmniej na nieco 
szersze niż kilka zdań potraktowanie w tej syntetycznej przecie pracy.

Rys historyczny Polanicy i jej źródeł mineralnych pióra L. Barga (s. 151—178) 
poświęcony jest głównie dziejom Polanicy jako uzdrowiska w czasach nowożytnych, 
z położeniem nacisku na drugą połowę XIX i XX w., przy czym Autor, co należy 
z naciskiem podkreślić, w swoim krótkim opisie nie pominął milczeniem okresu 
Polski Ludowej. Dużą pomocą dla historyków zajmujących się przeszłością ziemi 
kłodzkiej stanie się zapewne artykuł T. Cieślaka i F. Bizonia zatytułowany Słowiań
skie nazwy miejscowe ziemi kłodzkiej (s. 233—261). Może on być zwłaszcza bardzo 
pomocny przy identyfikacji szeregu miejscowości spotykanych w źródłach ręko
piśmiennych, a obecnie już zaginionych.

W problematykę najnowszych dziejów ziemi kłodzkiej przenosi czytelników 
szkic J. Bartosza pt. To jest Polska (s. 293—339). Poświęcony on jest dziejom po
wstania i działalności rewizjonistycznych organizacji ziomkostw w Niemieckiej Re
publice Federalnej, a przede wszystkim Heimatgruppe Grafschaft Glatz. Autor 
poprzedził go krótką historią Niemieckiej Republiki Federalnej oraz ruchu rewizjo
nistycznego, a zakończył omówieniem głosów niektórych polityków i uczonych za
chodnich postulujących uznanie polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Arty
kuł, choć miejscami nieco powierzchowny i nie wyczerpujący pełni zagadnienia, 
stanowi interesujący szkic dziejów rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Omawiany 
tom „Rocznika Ziemi Kłodzkiej“ zamykają wspomnienia z Kłodzka J. Zelenaya, za
tytułowane W poszukiwaniu wczorajszego dnia (s. 341—348) oraz artykuł A. Bień
kowskiego pt. Kłodzko w czasie okupacji (s. 349—364). Znajdują się w nim ponadto 
prace nie związane z historią sensu stricto, a mianowicie W. Walczaka Ziemia 
kłodzka w epoce lodowcowej (s. 179—205) i Jaskinie ziemi kłodzkiej (s. 207—232), 
E. Kaczmarka Właściwości biologiczne i terapeutyczne mleczka pszczelego (s. 263—284) 
oraz M. Kraszewskiego Prace speleoklubu warszawskiego w Kłodzku (s. 285—292).

W.


