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M. M ł y n a r s k a ,  BURGUM M ILICKIE (Kwartalnik Historii Kultury Mate
rialnej, V III, 1960, nr 4, s. 447—477).

Do literatury zajmującej się genezą miast polskich przybyła praca poświęcona 
instytucji burgum w Miliczu w połowie X III  w. Je j autorka zajęła się określe
niem treści tego terminu, występującego w dokumencie z r. 1249, i w wyniku 
rozważań porównawczych doszła do stwierdzenia, że oznaczał on gminę podobną 
do instytucji tej nazwy na Zachodzie Europy (wschodnia Francja, południowe 
Niemcy, Szwajcaria). Według zdania autorki została ona zorganizowana przez 
kapitułę wrocławską w dwudziestych i trzydziestych latach X III  w. jako wynik 
akcji organizacyjnej kościoła w okresie początków immunitetu. Autorka nie sądzi, 
aby to było świadectwem lokacji na prawie niemieckim; lokację miasta przyjmuje 
za J . Gottschalkiem na początek XIV  w. Nasuwa to spore wątpliwości. Ana
logie polskie pochodzą głównie z ziem będących pod wpływem kolonizacji na
prawie niemieckim i oznaczają ośrodki miejskie już lokowane; występują np.
burgenses Theutonici (jak w Gdańsku w 1272 r.). „Burgum” odpowiada treści 
pojęcia „civitas” i nie da się zaprzeczyć, że jest pochodzenia zachodniego z okresu 
wzmożonej lokacji na prawie niemieckim. Czas powstania burgum milickiego 
wiążemy raczej z bardziej szczegółowym wydarzeniem, mianowicie z najazdem 
tatarskim. Naruszone zaraz po nim uprawnienia kościelne w dobrach milickich 
musiały być odzyskane i poszerzone kosztem uprawnień książęcych. Okres po
wstania burgum należałoby umieścić na przestrzeni 8 lat od r. 1241 do 1249. Brak 
dokumentu lokacyjnego i swoista treść ugody z r. 1249, która określa zakres
uprawnień publicznych w kasztelanii m ilickiej, nie pozwalają rozstrzygnąć defi
nitywnie czasu lokacji Milicza. Jednak wobec równoległości w rozwoju takich
sąsiednich ośrodków, jak  Trzebnica, Cerkwica i Żmigród (lokacja 1253 r.), należy 
przyjąć za bardziej prawdopodobne, że burgum w Miliczu oznacza gminę miejską 
niedawno lokowanej osady na prawie niemieckim. O tym, że burgum kapitulne po
wstało niedawno, świadczy p. 2 ugody, w którym zastrzeżono dla kasztelana ksią
żęcego 2/3 kary w sądownictwie za zbrodnie nad ludźmi księcia, a resztę kaszte
lanowi kapitulnemu. W związku z tym zakres uprawnień książęcych należałoby 
ująć w proces rozwojowy. Autorka określa je  jako szczupłe; należałoby je  okre
ślić raczej jako szczuplejące. Pojęcie „districtus” jest szersze od „burgum” i ozna
cza całą kasztelanię, przez co jest równoznaczne z terminem „castellania”. Sądow
nictwo kasztelana kościelnego nad ludnością książęcą, rycerską i kościelną w p. 12 
ugody dotyczy spraw związanych z przestępstwami wynikłymi z zamachu na 
własność kościelną bobrów na rzece Baryczy. Nie mówi się natomiast o nim 
w sensie treści uprawnień kasztelana kościelnego w samym burgum, ponieważ 
zostały one scharakteryzowane w poprzednich punktach ugody (p. 1, 2, 7, 9);



dlatego nietrafnie autorka rozszerza interpretację tego punktu. Drugą część arty
kułu zatytułowaną „Geneza burgum milickiego” należałoby określić następująco: 
„Burgum milickie jako wynik stosunków gospodarczych”, scharakteryzowano tu 
bowiem stosunki osadnicze do połowy X III  w. Genezę burgum należy rozpatry
wać w związku z przyczynami zewnętrznymi (wspomniany najazd tatarski) i prze
mianami wewnątrz samego ośrodka urbanistycznego w Miliczu. Budzi sprzeciw 
twierdzenie, że Milicz był izolowany od terytoriów sąsiednich (Żmigród, Trzebnica). 
Autorka ostro stawia problem partykularyzmu tych ośrodków. Trzeba podkre
ślić, że szlak drożny nawet o znaczeniu międzypaństwowym na pewno odgrywał 
poważną rolę w dynamizmie rozwojowym Milicza i terytoriów sąsiednich i uzu
pełniał elementy rozwojowe sił wytwórczych (ciągłość osadnictwa od wczesnego 
średniowiecza). Nie wiadomo, jaką skalę porównawczą przyjmuje autorka twier
dząc, że okręg trzebnicki w X I w. nie był tak intensywnie zasiedlony, jak  
w okresie późniejszym, ze względu na niemożliwość uprawy prymitywnymi na
rzędziami ciężkich lessów trzebnickich. Niezależnie od sposobu tłumaczenia sama 
nazwa Trzebnicy wskazuje na dawne tam osadnictwo; nie przesądzamy o jego 
stosunku do milickiego.

Nie sposób zgodzić się ze zdaniem powtórzonym za Z. Wojciechowskim, że 
bulla gnieźnieńska z 1136 r. świadczy o stosunkach plemiennych śląsko-wielko
polskich. Kwestię motywów powstania zwierzchności nad północną częścią kasz
telanii milickiej A. Małecki widział w odstąpieniu przez biskupstwo wrocławskie 
północnej, zabagnionej i mokrej je j części. Twierdzenia tego nie można spraw
dzić, a ze względu na jego nierealność należy je  odrzucić. W. Abraham wy
jaśniał to rekompensatą dla Gniezna za stracone tereny w wyniku powstania 
biskupstwa płockiego i włocławskiego. Obaj jednak wyjaśnienie przypisywali sto
sunkom wrocławsko-gnieźnieńskim. Wydaje się, że na tym należy poprzestać, 
stwierdzając ogólnie, że mamy tu do czynienia z nie znanymi nam bliżej sto
sunkami pomiędzy biskupstwem wrocławskim i jego metropolią, dorzucając obser
wację, że arcybiskupstwo chciało oprzeć swój zasięg o granice naturalne — rzeki 
(Plitwica, Pilica, Barycz). Zniknięcie praw dziesięcinnych arcybiskupstwa autorka 
tłumaczy gospodarczą ekspansją terytorium milickiego ku północy, ponieważ od 
południa rozszerzał swe posiadłości powstały w początkach X III w. cysterski 
klasztor trzebnicki, oraz ugruntowaniem się władzy kościelnej w kasztelanii. 
Odrzuciwszy plemienno-osadniczą interpretację bulli gnieźnieńskiej odzyskanie 
zwierzchnictwa dziesięcinnego nad północną częścią kasztelanii przypisujemy za
biegom biskupa Waltera i zgodzie arcybiskupa Jana.

Liczne przesunięcia ośrodków miejskich w wyniku intensywnej lokacji w dru
gim i trzecim ćwierćwieczu X III stulecia powodowane były nie tylko miejscowymi 
warunkami topograficznymi i własnościowymi, ale w pewien sposób wyrażały 
działanie sił ekonomicznych w skali krajowej. Powstaje postulat zbadania wzajem
nej zależności przesunięcia się poszczególnych ośrodków lokacyjnych w tym cza
sie. Zjawisko przesunięcia się Żmigrodu i Milicza na południe wzdłuż szlaku 
drożnego wyjaśnilibyśmy gospodarczo-administracyjną funkcją Wrocławia.

. W pracy wyzyskano dużo materiału. Cenna jest część dotycząca stosunków 
osadniczych, którymi mimo rozpracowywania ich przez J. Gottschalka należałoby 
się ponownie zająć. Szczególnie wartościowa jest „Mapa osadnictwa i stosunków 
własnościowych” oraz „Schemat zasięgu ośrodków miejskich w połowie X III  w.” 
Należy też podkreślić zwięzłość i oszczędność słowa, której wielu pracom należałoby 
życzyć.

Stanisław  F re ie }c



J. M e z n í k ,  HNUTÍ ŘEMESLNÍKŮ A CHUDINY V BRNÉ ROKU 1378 
(Československý časopis historický, IX , 1961, nr 5, s. 637—651).

Czeska nauka historyczna posiada dobrą tradycję w badaniach nad walkami 
społecznymi w miastach średniowiecza. Niektóre z prac historyków czeskich należą 
już do klasycznej literatury w tej dziedzinie i trudno wyobrazić sobie znawcę 
dziejów średniowiecznych miast Europy środkowej, który nie korzystałby z ich 
osiągnięć metodycznych oraz materiałowych. Operująca danymi z wielu krajów 
rozprawa B. Mendla rozbiła niegdyś ostatecznie mit o spokojnym, harmonijnym, 
pozbawionych ostrzejszych konfliktów życiu średniowiecznych społeczeństw m iej
skich, przedstawiając ówczesne miasta jako arenę zajadłych bojów między patry- 
cjatem a rzemieślniczym pospólstwem1. W niedawnym czasie wydarzeniem na 
dużą skalę było ukazanie się opartej na wszechstronnym materiale źródłowym 
książki F. Grausa, która w sposób nowatorski skorygowała wnioski B. Mendla, 
wprowadzając trójczłonowy podział ludności miast na patrycjat, pospólstwo i bie
dotę, znany zresztą w literaturze X IX  w.1 2, oraz wykazując dowodnie istnienie 
dużych skupisk biedniackiego plebsu3.

Nową ciekawą czeską pracą z zakresu tej problematyki jest artykuł J. Mez- 
nika o ruchu rzemieślników i biedoty miejskiej w Brnie w roku 1378. Analizuje 
ona wprawdzie mały wycinek dziejów jednego miasta, ale Autor na podstawie 
tej analizy usiłuje postawić pewne nowe tezy o szerszym, ogólnoczeskim, a może 
nawet ogólnoeuropejskim znaczeniu. Przez to właśnie artykuł powyższy zasługuje 
na zainteresowanie historyków polskich.

Wiadomości o zaburzeniach brneńskich w 1378 r. podają dwie znane od 
dawna notatki tamtejszej księgi m iejsk ie j4. Donoszą one o samowolnych zebra
niach ludności miasta, z których wysłano dwukrotnie delegatów do rady miejskiej 
z petycjami dotyczącymi w pierwszym rzędzie ukrócenia spekulacji chlebem i mię
sem, a także dopuszczenia do udziału w posiedzeniach rady miejskiej 8 przedstawi
cieli cechów. Zaburzenia te były wielokrotnie opisywane i rozmaicie oceniane. Wi
dziano w nich bądź wystąpienie całego mieszczaństwa przeciwko piekarzom, rzeźni- 
kom i karczmarzom (B. Bretholz), ruch biednych rzemieślników (F. Sujan i J. Še- 
banek), przejaw walki klasowej biedoty miejskiej (F. Graus), czy też wspólnej walki 
rzemiosł i biedoty (F. Kavka, J . Dřímal), a nawet powstanie, którego siłę napędową 
stanowiła biedota, choć postulaty przedkładali rzemieślnicy (J. M acek)5. Zgodzić 
się więc trzeba z Autorem, że istnieją duże różnice i niejasności w interpretacji 
omawianych przez niego wydarzeń brneńskich 1378 roku.

Autor stara się niejasności te wyświetlić na podstawie gruntownej analizy 
wspomnianych notatek oraz innych źródeł mogących w sposób pośredni przy
czynić się do rozwiązania niektórych kwestii spornych. Z faktu, że wśród 8 zna
nych mistrzów — przedstawicieli gminu, wysłanych wtedy do rajców, nie znaj
duje reprezentantów wszystkich najważniejszych rzemiosł, a spostrzega 2 krawców-

1 B. M e n d 1, Sociální krise a zapasy ve m ěstech  čtrnastéha věku  (Český 
časopis historický X X X —X X X II, 1924—1926 i odbitka, Praha 1926).

2 Zob. F. E n g e l s ,  W ojna ch łopska w Niemczech, Warszawa 1950, s. 34;
K. T. I n a m a - S t e r n e g g ,  Deutsche W irtschaftsgeschichte in den letzten Ja h r 
hunderten  des M ittelalters, t. III, Leipzig 1899, s. 92 nn.

3 F. G r a u s ,  Chudina m ěstská v dohě předhusitské, Praha 1949.
4 Opublikowano je  w wyd. C odex diplom aticus et epistolaris M oraviae, t. X I, 

wyd. V. Brandl, Brünn 1885, nr 119 i 120, s. 108—110.
5 Szczegółowe dane bibliograficzne zestawia M e z n í k ,  op. cit., s. 637—638, 

przyp. 2—10.



-lataczy starej odzieży, wysuwa słuszny wniosek, że nie wysyłano ich według 
klucza cechowego, lecz jako delegatów jednolitego zgromadzenia. Następnie 
w oparciu o księgi podatkowe próbuje ustalić położenie majątkowe delegatów i do
chodzi do wniosku, że należeli oni do średniozamożnych i mniej zamożnych człon
ków średniej warstwy ludności m iejskiej, a jeden, lub nawet dwóch, do biedoty. 
Ta część wywodów Autora mimo skrupulatnego zestawienia danych podatko
wych nie jest w pełni przekonywająca. Tak więc J . Mezník stwierdza, że delegaci 
nie należeli do liczby 195 mieszczan (13% ogółu podatników), którzy płacili w 1387 r. 
ponad 1 grzywnę podatku. Nie informuje jednak, jak i odsetek z tych 195 stanowią 
rzemieślnicy. Prawdopodobnie nie byli oni zbyt liczni. Podanie kilku nazwisk rze
mieślników z tej grupy niczego nie wyjaśnia, a raczej spraw ia, wrażenie, że 
Autor woli tu uniknąć liczb, które mogłyby przeszkodzić konsekwentnemu udo
wodnieniu jego tezy. Takie samo zastrzeżenie nasuwa się w związku z wymie
nieniem wśród kilku nazwisk bogatych rzemieślników Jana, kowala opłacającego 
jedną grzywnę podatku, gdy taką samą sumę opłacał też krawiec Steire o iden
tycznym nazwisku ze Steire lataczem odzieży (renowatorem), którego Autor 
z tymże delegatem nie chce identyfikować. Zastrzeżenia te zmuszają do ostrożnego 
podejścia do tezy J . Meznika i pozwalają mniemać, że delegaci mogli mimo 
wszystko reprezentować ogół mistrzów cechowych uczestniczących w zebraniach, 
a nie tylko średnich i najbiedniejszych rzemieślników.

Dalej omawia Autor sytuację wewnętrzną w Brnie, a w szczególności skład 
rady miejskiej, i dochodzi wbrew dotychczasowej literaturze do wniosku, że 
w okresie powstania rekrutowała się ona nie z członków starego rodowego patry- 
cjatu, lecz z ludzi nowych. W radach brneńskich zasiadali wtedy też przedsta
wiciele cechów, przy czym reprezentowany był w nich zawsze cech rzeźników, 
a prawdopodobnie także piekarze i słodownicy. J. Mezník sądzi, że inne cechy 
dążyły również do uzyskania przedstawicielstwa w radzie, lecz „kupiecki patry- 
cjat i bogate rzemiosła niewątpliwie broniły swych pozycji” 6. Tymi bogatymi rze
miosłami miały być wymienione trzy cechy branży spożywczej. Czyżby rzeczy
wiście rzemieślnicy branży spożywczej mieli być najbogatszymi? Często za takich 
są uważani raczej złotnicy i kuśnierze. Może była to lokalna specyfika brneńska, 
którą warto by jednak jakoś podkreślić.

Następny odcinek artykułu charakteryzuje szczegółowy przebieg wydarzeń 
brneńskich w lipcu 1378 r. W klasztorze franciszkanów zeszli się wtedy potajemnie 
i nielegalnie mistrzowie cechów (poza mistrzami branży spożywczej). Sformułowano 
tam szereg skarg i postulatów, które przez wybranych przedstawicieli przed
stawiono radzie miejskiej. Skarżono się więc w pisanej petycji na spekulacje 
monetarne, oszustwa na Chlebie, podrażanie mięsa i piwa, wykupywanie żyw
ności dowożonej do miasta przez przekupniów-pośredników. Petycja pisemna przed
stawiona radzie była grzeczna i uniżona, nie zawierała przy tym żadnych postu
latów politycznych. Tylko ustnie domagano się dopuszczenia 8 rzemieślników do 
posiedzeń rady miejskiej. Autor wyciąga z tego dwa wnioski. Po pierwsze, mówienie 
o ruchu 1378 r. jako o buncie czy powstaniu jest przesadą. Po drugie, większość 
zgromadzonych rekrutująca się z uboższych rzemieślników i biedoty wysuwała 
tylko żądania ekonomiczne, a myśl o programie politycznym, o zmianach we 
władzach miasta była je j zupełnie obca. Wybrani na przedstawicieli bogatsi od 
ogółu mistrzowie cechowi wysunęli od siebie w żądaniach ustnych nieśmiało punkt 
o ośmioosobowej reprezentacji cechów. Po nowych zebraniach przywódców ruchu

6 Tamże, s. 645.



inni delegaci przynieśli radzie drugą petycję domagającą się ustanowienia wol
nych targów na chleb i mięso. To pozwoliło rajcom uspokoić delegację, ponieważ 
decyzja w tej sprawie należała do margrabiego, a obiecać wstawiennictwo u niego 
nie było rzeczą trudną. Przy omówieniu wypadków zastanawia fakt wybrania 
przez uczestników ruchu na miejsce schadzek kościoła franciszkańskiego. Autor 
nie zwraca na to najmniejszej uwagi.

Najbardziej ciekawa, a zarazem najbardziej dyskusyjna jest ostatnia część 
artykułu, w której J . Mezník wyciąga wnioski ogólne oceniające wypadki brneń- 
skie 1378 r. i sytuację społeczną w miastach czeskich oraz morawskich w XIV  w. 
U wielu czytelników wywoła zdziwienie rozpoczynająca ją  uwaga, że trudno jest 
mówić o sukcesie czy porażce ruchu, ponieważ jego cele były umiarkowane. Wy
daje się przecież, że osiągnięcie realnie istniejących celów stanowi sukces, a ich 
nieosiągnięcie porażkę. Gdy walczono o tani chleb, zdobycie go stawało się suk
cesem, a niezdobycie kieską. Inną jest rzeczą, czy daną przez Autora ocenę celów 
ruchu można uznać za słuszną. Nie jest chyba przypadkiem, że nasilenie akcji 
politycznej rzemieślniczego pospólstwa występuje niejednokrotnie w okresie kry
zysów ekonomicznych w miastach, gdy pojawiają się postulaty wolnych targów 
chlebem i mięsem. Śląsk mógłby dostarczyć na to pewnych przykładów 7. Być może, 
że rok 1378 stanowił pierwszą próbę sił pospólstwa brneńskiego, które w latach 
dziewięćdziesiątych XIV  w. zdobywa około połowę miejsc w radzie miejskiej.

Dalszą kwestią dyskusyjną jest sprawa stosunku między walkami cechów z pa
try cjatem a późniejszym ruchem husyckim. Otóż F. Graus postawił tezę. że  walka 
rzemieślników o udział we władzach miejskich w Czechach zakończyła się już 
w XIV  w. kompromisem, że pojedynczy mistrzowie cechowi dostali się do 
władz miejskich, wprawdzie indywidualnie, ze względu na stanowisko każdego 
z nich, lecz zadowoliło to pospólstwo, które faktycznie uczestniczyło w rządach 
m iastem 8. Autor godzi się z powyższym twierdzeniem F. Grausa. Problem nie 
wydaje się jednak tak prosty. Trudno bowiem przypuszczać, by rzemieślnicy 
w rozmaitych miastach dostawali się do rad tylko na skutek awansu społecznego 
jednostek, i to w czasie narastania kryzysu i antagonizmów społecznych w spo
łeczeństwach miejskich schyłku XIV  w. Byłbym skłonny raczej przypuszczać, 
że działo się to pod naciskiem politycznym cechów.

J. Mezník, przyjmując powyższe sformułowanie F. Grausa, słusznie twierdzi, 
iż zagraża ono twierdzeniu B. Mendla, „że od socjalnych walk XIV  w. do prze
wrotu husyckiego wiedzie nie tylko prosta, ale i logiczna linia rozwoju dziejo
wego” 9. Sam opowiada się jednak za prawdziwością powyższego twierdzenia, 
z tym zastrzeżeniem, że Mendl będący zbyt mocno pod wpływem teorii o dwu
warstwowym podziale ludności miejskiej starał się większość konfliktów wy
jaśniać przeciwieństwami między patry cjatem a rzemieślniczym pospólstwem. 
Tymczasem antagonizmy społeczne w miastach były o wiele bardziej skompli
kowane. Niezależnie od sporów między całym mieszczaństwem a innymi klasami

7 Przykład tego mogą stanowić wypadki wrocławskie ze schyłku XIV  w. Zob.
R. H e c k ,  W alki społeczne w średniow iecznym  W rocław iu  (Rocznik Wrocławski, 
I, 1957, s. 66 n.); o walkach klasowych w średniowiecznym Wrocławiu pisał n a j
obszerniej w ostatnim czasie K. Maleczyński w pracy zbiorowej 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 W rocław ia do roku  1807, 
Warszawa 1958, s. 149—162. Zarys walk klasowych miast śląskich w tym okresie 
podaje E. M a l e c z y ń s k a  w H istorii Ś ląska, t. I, cz. 2, Wrocław 1961, 
s. 165—202.

8 P řeh led  českosloven ských  dějin , I, Praha 1958, s. 156—160.
9 M e n d 1-, op. cit., s. 198 (odbitki).



i warstwami społeczeństwa feudalnego istniały też spory pomiędzy mistrzami i cze
ladnikami, między poszczególnymi rzemiosłami czy między poszczególnymi rodzi
nami patrycjuszowskimi. Lecz spory powyższe, w odróżnieniu od walki cechów 
z patrycjatem, miały z zasady wąski zasięg, dotyczyły jedynie niewielkich grup 
społeczeństwa miejskiego. Autor dostrzega jeszcze jeden ruch o szerokim zasięgu 
w miastach średniowiecza, wywołany trwałą biedą, jednoczący plebs i część pospól
stwa ruch „biednego człowieka”. Posiadał on wtedy charakter żywiołowy i nie 
zdobył się na własny program polityczny. Autor łączy wypadki brneńskie z ru
chem tego rodzaju i podkreśla z całym naciskiem, że skoro biedniejsi rzemieślnicy 
i plebs porwali się do akcji nie mając jasnego celu i programu, jaka wielka siła 
tkwiła w tych częściach ludności miasta na wypadek wytyczenia celu i pojawienia 
się programu, za który można będzie walczyć. W związku z tym dochodzi do 
wniosku, że starcia między patrycjatem a pospólstwem, będące ważnym etapem 
rozwoju miast i społeczeństw feudalnych, nie nosiły jednak charakteru walk re
wolucyjnych, a dokąd do nich nie przyłączał się plebs jako samodzielny element 
składowy, nie miały nawet szans przerodzenia się w ruch rewolucyjny. Natomiast 
żywiołowy prąd niezadowolenia uboższych warstw ludności miast, owo nieza
dowolenie „biednego człowieka” mogło stać się w chwili pojawienia się programu 
rewolucyjnego niebezpieczne dla panujących warstw społeczeństwa feudalnego.

Niewątpliwą zasługą Autora jest zwrócenie uwagi na żywiołowy ruch uboż
szej części społeczeństw miejskich. W ostatnim okresie zwykliśmy niejednokrotnie 
w sposób zbyt schematyczny ujmować zagadnienie walk klasowych w miastach 
w ramy antagonizmów między patrycjatem, pospólstwem i biedotą. Ale J . Mezník 
nie rozwiązał kwestii do końca. Chodzi mianowicie o to, kto mógł ten żywiołowy 
ruch poprowadzić, kto mógł go zorganizować i dla swoich celów wyzyskać. Wy
daje się, że w X IV  w. stawali często na jego czele rzemieślnicy, którzy wykorzy
stywali go dla walki z patrycjatem. Czynnikiem predestynującym ich do tej roli 
było posiadanie przez nich organizacji cechowej i związane z tym wyrobienie 
społeczne, którego brakowało biedocie. Zresztą ruch „biednego człowieka” nie
łatwo jest rozpoznać i oddzielić od wystąpień cechów rzemieślniczych. Niełatwo 
jest tego dokonać nawet w wypadkach brneńskich 1378 r. Notatka sprawozdawcza 
o nich mówi wyraźnie we wstępie „quod singuli magistri artificum omnium 
operum trina vice conspiracionem et congregacionem iniverunt” 10 11. Petycje o wolne 
targi chlebowe wysłali przez 8 delegatów „rectores communitatis et operum me
chanicorum” u. Chodziłoby wreszcie o jeszcze jedną sprawę, o rolę pospólstwa 
w momencie pojawienia się w miastach „rewolucyjnej ideologii”, konkretnie haseł 
husyckich, o które chodziło w tym wypadku Autorowi. Wydaje się, że jest to 
kwestia wymagająca wcale niełatwych badań idących zarówno w kierunku usta
lenia stosunku tej ideologii do średniej, rzemieślniczej warstwy mieszczaństwa, 
jak  i udziału pospólstwa i organizacji cechowych w ruchu husyckim. Bez do
głębnego zbadania tych kwestii problem postawiony przez J . Meznika nie może 
być w sposób przekonywający wyjaśniony. Poważnym utrudnieniem tych badań 
będą aspekty narodowe ruchu husyckiego i stosunki narodowościowe w miastach 
czeskich XV w.

Roman H eck

10 C odex diplom aticus et epistolaris M oraviae, s. 108.
11 Tamże, s. 109.



M. W o l a ń s k i ,  ZWIĄZKI HANDLOWE ŚLĄSKA Z RZECZĄPOSPOLITĄ 
W X V II WIEKU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WROCŁAWIA (Prace 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 77), Wrocław 1961, s. 340 
i 2 mapy.

Badania nad dziejami handlu, w szczególności nad dziejami stosunków han
dlowych między określonymi terytoriami, są dziedziną nader rzadko uprawianą. 
Decydują o tym szczególnie duże trudności ustalania źródeł koniecznych do opra
cowania oraz ich odpowiedniego wyzyskania. Odstraszają badaczy tym bardziej, 
iż zarazem rezultaty wspomnianych studiów są z natury mało efektowne.

Mimo powyższych trudności M. Wolański podjął się opracowania problemu 
związków handlowych Śląska z Rzecząpospolitą w X V II stuleciu. Trzeba przyznać, 
że zamierzenie było ambitne i że autor włożył w swe studium bardzo wiele pracy 
i ujawnił przez to wiele nie znanych dotąd faktów i szczegółów. Niestety jednak 
można do jego opracowania żywić również wiele zastrzeżeń.

Przede wszystkim narzuca się tu silna rozbieżność między treścią książki i je j 
tytułem. Ten bowiem zapowiada studium o Z w iązkach handlow ych Ś ląska z R ze
cząpospolitą w X V II w ieku , tymczasem jednak niemal połowa pracy omawia nie 
te związki, lecz warunki rozwoju śląskiego rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Tylko szersze uwzględnienie w tej części dróg handlowych łączących Śląsk z Rze
cząpospolitą niż innych dróg oraz szereg wiadomości o samej Rzeczypospolitej, nie 
o je j związkach ze Śląskiem, przypomina zapowiedź tytułu. Druga część pracy jest 
już tytułowi wierniejsza. Nazwano ją  „Wymianą towarową” i zawiera ona wia
domości z zakresu handlu Śląska z Polską. Jedynie ona w pewnej mierze odpo
wiada tytułowi całej książki.

Nie koniec na tym. Podtytuł pracy stwierdza, że związki handlowe śląsko- 
-polskie będą rozpatrywane „ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia”. Tak też 
jest rzeczywiście. Uwaga Autora koncentruje się na stolicy Śląska, w znacznie 
mniejszym stopniu uwzględniając mniejsze miasta tego terytorium. Z drugiej 
jednak strony jest uderzające, że również Rzeczpospolita sprowadza się w opra
cowaniu M. Wolańskiego głównie do Krakowa. Wszystko, co tylko bardziej do
kładnie, z rozbiciem chronologicznym (a więc porównywalnie w czasie) powie
dziano w pracy na temat śląsko-polskiego handlu, zaczerpnięte zostało z celnych 
ksiąg krakowskich. Widać więc, że zarówno Śląsk, jak  Rzeczpospolita są w pracy 
M. Wolańskiego reprezentowane przez jedno miasto, przy szerokiej (lecz tylko wy
rywkowej) ilustracji faktami, dotyczącymi innych miast. Przyjęcie „reprezenta
tywności” Krakowa dla siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej nie zostało jednak 
uwidocznione w tytule publikacji. Metoda obserwowania zjawisk „parte pro toto” 
jest dawno znana i szeroko stosowana, nie tylko w historycznej literaturze. Sto
sując jednak tę metodę nie wolno pozostawiać je j bez komentarza, nie wolno nie 
podać kryteriów dokonanego wyboru, nie sposób wreszcie nie uzasadnić tego 
wyboru i nie udowodnić lub bliżej nie określić reprezentatywności wybranych 
części wobec całości. Niestety nic z tego nie znajdujemy w pracy M. Wolańskiego. 
Sprawia to wrażenie, że Autor referuje jedynie to, co przyniosły mu wyzyskane 
źródła, i nie troszczy się o relację, w jakiej materiał przez niego zebrany pozostaje 
do pierwotnych badawczych zamierzeń, uwidocznionych w tytule.

Duże również zastrzeżenia można mieć do konstrukcji pracy. Wspomnieliśmy 
już, że składa się ona z dwu części, z których każda jest mniej więcej tej samej 
objętości. Niestety jednak tytuły tych części albo nie odpowiadają treści, albo 
też bardzo są nieprecyzyjne. I tak część pierwsza poświęcona jest warunkom



rozwoju śląskiego rynku wewnętrznego i zewnętrznego. Jak  w innych wypadkach, 
tak i tutaj tytuł ten musi się uznać za przesadny. Czyżby bowiem dla poznania 
warunków rozwoju śląskiego rynku z e w n ę t r z n e g o  wystarczały przygodnie 
podawane uwagi o stosunkach w Rzeczypospolitej? W samym już założeniu kryje 
się tu podstawowy błąd. Przecież nie tylko stosunki w Rzeczypospolitej stwarzały 
warunki rozwoju śląskiego rynku zewnętrznego. Sprawa była o wiele bardziej 
skomplikowana, chodzi tu o pojęcie rynku w ogóle.

Po drugie, odwołując się do Rzeczypospolitej M. Wolański przytaczał pewne 
okoliczności zupełnie wyrywkowo i przygodnie, bez jakiegoś systemu. I tak np. 
szlaki kołowe wymienił tylko z terenu Rzeczypospolitej, przy transporcie operował 
szeroko materiałem z tegoż terenu, ale przy transporcie wodnym skoncentrował 
się znów tylko na Odrze, tak samo przy poczcie nie wspomniał nawet o Rze
czypospolitej, przy prawie składu i wagach pominął ją  zupełnie, powrócił do niej 
znów przy jarmarkach i targach, przy prawie zaś „przedkupu” i prawie „gości” 
znów przed oczyma miał tylko Śląsk, aby zaraz w następnych podrozdziałach: 
„Organizacja handlu solnego” i „Rodzaje handlu” — operować znowu na prze
mian faktami ze Śląska i Rzeczypospolitej itd., itd. Przyznać więc trzeba — 
jakkolwiek na rzecz patrząc — że część ta, mimo że wylicza drogi handlowe, 
omawia transport i organizację handlu, bynajmniej nie rozwiązuje kwestii „Wa
runków rozwoju śląskiego rynku zewnętrznego”. Wątpliwe zaś jest, o ile rozwią
zuje ten problem w odniesieniu do rynku wewnętrznego.

Zaskakuje również tytuł drugiej części pracy M. Wolańskiego. Sformułowanie 
„Wymiana towarowa” sugeruje jakieś przeciwstawienie, prawdopodobnie innemu 
rodzajowi wymiany. Ale takiego przeciwstawienia trudno jest szukać w pracy, 
zresztą słusznie. O wiele naturalniej byłoby nazwać tę część po prostu: „Przed
miot handlu Śląska z Rzecząpospolitą”. Materiał tej drugiej części jest usystema
tyzowany według kryterium rzeczowego, po prostu według towarów będących 
przedmiotem handlu.

Trzeba również zarzucić zupełny niemal brak chronologicznego ujęcia w oma
wianej pracy — rzecz dziwna to w studium historyka. Wprawdzie w pierwszym 
rozdziale pierwszej części („Podstawy gospodarcze rozwoju handlu śląskiego 
w X V II wieku”) Autor przedstawił pokrótce poszczególne gałęzie produkcji 
z uwzględnieniem je j rozmiarów i geograficznego rozmieszczenia, odrębnie dla 
okresu przed zniszczeniami wojny trzydziestoletniej, osobno zaś dla okresu później
szego, niestety jednak jest to jedyne miejsce, gdzie Autor zastosował to chrono
logiczne rozbicie. W drugiej części pracy, gdzie już o handlu konkretnie jest mowa, 
nie znajdujemy nawet śladu takiej periodyzacji. Tak samo ostatni rozdział pierw
szej części („Polityka handlowo-celna”) nie odsyła do tej chronologii. Kilkunastu 
wierszy o utrudnieniach transportu wodnego w czasie wojny trzydziestoletniej nie 
można bowiem poważnie brać tu pod uwagę.

Czyżby stosunki handlowe dwu terytoriów były zjawiskiem nie zmieniającym 
się w czasie? Po cóż więc w takim razie schronologizowanie wstępnego materia
łowego podrozdziału?

Przy czytaniu pracy M. Wolańskiego uderza również nierównomierność trak
towania poszczególnych poruszanych w niej materii, połączona z przesadą sto
sowanych tytułów i podtytułów.

Trzeci rozdział pierwszej części nosi tytuł „Transport lądowy, wodny i poczta”. 
Zawarty w nim materiał bardzo jest niejednakowy. Podrozdział pt. „Transport 
kołowy” sztucznie rozbudowano, rozwodząc się o środkach transportu, następnie 
zaś transportowi pieszemu poświęcono zaledwie pół stronicy (i to nie mogąc się



zdecydować, czy chodzi o transport pieszy, czy o handel domokrążny), potem zaś 
jeszcze lakoniczniej omówiono transport żywca. Mimo iż chodzi tu o kilkunasto- 
wierszowe wzmianki, Autor tworzy tu zawsze osobne ustępy i zaopatruje je 
w specjalne tytuły. Inny — nie jedyny — przykład stanowi ostatni podrozdział 
drugiego rozdziału zatytułowany „Charakter dróg” i zaopatrzony dodatkowo pod
tytułem: „Stan dróg, przymus drożny i niebezpieczeństwa”. Obejmuje on nieco wię
cej niż pół stronicy. Znajdujemy tam tylko kilka truizmów na temat wiosennych 
roztopów i wylewów rzek, parę słów o naprawie i budowie dróg, dwa zdania (do
słownie) o uchyleniu przymusu drożnego wobec kupców z Korony, udających się 
na Śląsk oraz znowu truizmy o raubriterach, rozbójnikach i rabunku ze strony 
wojsk. Zamykanie tych kilku zdań w osobny podrozdział wydaje się oczywistą 
przesadą. Jeszcze jaskrawszy przykład takiego samego podejścia widzimy w pod
rozdziale „Konfraternie kupieckie” (część pierwsza, rozdział czwarty), który liczy 
dokładnie osiem wierszy.

* * *

Wiele jeszcze można by zarzucić konstrukcji pracy i je j wywodom, nie za
mierzamy jednak kontynuować tego rodzaju uwag. Pragniemy jeszcze tylko zwró
cić uwagę na fakt, że Autor — mimo niewątpliwego wysiłku, jaki włożył w kom
pletowanie wiadomości — nie wyczerpał nawet podstawowych źródeł śląskich do 
swego tematu, nie mówiąc już nic o źródłach dotyczących Rzeczypospolitej. W re
zultacie praca M. Wolańskiego w swej obecnej postaci może być uważana je 
dynie za zbiór materiałów, na którego podstawie można by dopiero na
pisać rozprawę, i to rozprawę — niestety — pod bardzo odmiennym tytułem.

*  *  *

Nie byłoby jednak słuszne ani sprawiedliwe wypowiadać wobec Autora jedy
nie uwagi krytyczne, tym bardziej że łatwiej jest wytykać błędy niż borykać 
się z licznymi i trudnymi do wyzyskania źródłami. Wysiłek M. Wolańskiego jest 
bowiem w interesującej go dziedzinie zupełnie pionierski i zapewne przez dłuższy 
czas zostanie w tej mierze osiągnięciem jedynym. I ten wzgląd, i tę zasługę Autora 
należy podkreślić na zakończenie ze szczególnym naciskiem.

K azim ierz O rzechowski

J . L e s z c z y ń s k i ,  RUCHY CHŁOPSKIE NA POGÓRZU SUDECKIM 
W D RUGIEJ POŁOWIE X V II WIEKU (Monografie Śląskie Ossolineum, pod red. 
J . Gierowskiego, tom II), Wrocław 1961, s. 391, z mapą.

Jest wiadomą rzeczą, że problematyka wiejska — ściślej chłopska — była ra
czej zaniedbana w polskiej przedwojennej historiografii. Podobnie ma się rzecz 
w ogóle z historiografią burżuazyjną. Liczne prace wyszłe ze „szkół” Knappa, 
Schmollera, ostatnio Liitgego i innych, jako pisane z pozycji ideologicznych nie
zgodnych z historycznym materializmem, są zbyt jednostronne i wypaczają obraz 
stosunków wiejskich istniejących w epoce feudalnej i we wczesnych okresach 
epoki kapitalistycznej. Lukę tę stara się wypełnić szereg poważnych publikacji 
powojennych i odpowiednich wydawnictw źródłowych, które ukazują się w kra
jach obozu socjalistycznego. Wiele więc już uczyniono w tym względzie, ciągle 
jest jednak jeszcze dużo tu do zrobienia i daleko jest do wyczerpania problematyki 
wiążącej się z dziejami wsi.



Ostatnio „Monografie Śląskie Ossolineum” przyniosły jeszcze jedną poważną 
publikację z tej dziedziny, mianowicie obszerne studium Józefa Leszczyńskiego pt. 
Ruchy ch łopsk ie na Pogórzu Sudeckim  w drugiej połow ie X VII w ieku. Autor 
rozprawy jest dobrze znany w kołach naukowych i jego zainteresowania badaw
cze koncentrowały się zawsze na problematyce wieku siedemnastego.

Przy omawianiu tej książki trzeba zacząć przede wszystkim od sposobu, w jaki 
Autor zakreślił je j tematykę, ponieważ uczynił to w sposób odbiegający od więk
szości dotychczasowych opracowań. Jak  wiadomo, rzadko tylko większe książkowe 
studia były dotąd poświęcane walce klasowej chłopstwa jako takiej. Niemal z re
guły temat traktowano o wiele bardziej szeroko, zajmując się położeniem chłop
stwa w danym czasie i na danym terytorium, i dopiero na tym tle przejawami 
walki klasowej. Takie stawianie sprawy jest uzasadnione metodologicznie i wy
klucza przypadkowość ocen oraz oderwanie konkretnych przejawów walki klasowej 
od ich gospodarczego i społecznego podłoża. Wyłącznie walce klasowej chłopstwa 
były dotąd poświęcane tylko drobniejsze studia i artykuły. Z tego jednak, co po
wiedziano, nie należy jeszcze sądzić, że praca J. Leszczyńskiego jest schematyczna 
i oderwana od swego kontekstu historycznego. Autor bowiem, koncentrując się 
na walce klasowej chłopstwa, nie zrezygnował bynajmniej z nakreślenia szerokiego 
tła interesujących go zdarzeń. Wręcz przeciwnie — sprawom tym poświęcił wcale 
obszerny rozdział pierwszy (116 stron). W ten sposób jednak problematykę tła hi
storycznego sprowadził do właściwego dla niej miejsca i miary, do roli rozważań 
wstępnych. Główny akcent pracy pozostał na walce klasowej, i to zarówno pod 
względem materiałowym, jak  w całej narracji.

Fakt ten zasługuje na silne podkreślenie. W typowych pracach z zakresu 
stosunków wiejskich, gdzie stawia się położenie chłopstwa i jego walkę obok siebie 
na równych niejako prawach, wywody dotyczące sytuacji chłopstwa przytłaczają 
i dominują bezwzględnie nad przedstawieniem walki klasowej, najczęściej nawet 
wbrew woli autorów. Jest to niestety rzecz nie do uniknięcia. Materiał źródłowy 
do pierwszego z tych zagadnień (położenie) jest tak liczny, różnorodny i bogaty 
(w zupełnym przeciwstawieniu do przekazów dotyczących walki chołpstwa z feu
dalnym uciskiem), że nie sposób jest wprost oprzeć się jego wymowie. Stąd jednak 
płynie niezmienna konsekwencja: wywody dotyczące walki klasowej są na ogół 
blade i mało ciekawe w zestawieniu z opisem sytuacji ludności wiejskiej. Odnosi 
się wrażenie czytając pracę J. Leszczyńskiego, że świadomie unikał on tej nie
uchronnej skądinąd dysproporcji. I trzeba przyznać, że mu się to w pełni udało.

Przez skoncentrowanie swej uwagi wyłącznie na chłopskich ruchach antyfeu- 
dalnych Autor mógł dać ich bardzo staranny, drobiazgowy opis. Nadmierna roz
wlekłość wywodów nie jest cechą dodatnią historycznej rozprawy, w tym jednak 
wypadku szczegółowość i dokładność Autora winna być przyjęta z dużym uzna
niem. Wiadomo bowiem, że opisy walki klasowej chłopstwa, które zawiera dotych
czasowa literatura przedmiotu, nie są na tyle ścisłe i dokładne, aby mogły sta
nowić podstawę do stworzenia szerszej i starannie udokumentowanej teorii chłop
skich ruchów antyfeudalnych. W chwili obecnej odczuwa się dotkliwie brak tego 
rodzaju teorii. Uogólniające ujęcia Porszniewa i Kosminskiego nie są tu już wy
starczające. Praca J. Leszczyńskiego mogłaby dać punkt wyjścia dla konstruowa
nia odnośnych uogólnień.

Wewnętrzny układ książki stanowi prócz wstępu i uwag końcowych pięć roz
działów, rozpadających się z kolei na szereg podrozdziałów. Rozdział pierwszy 
(s. 24—116) ma — jak  wspomniano — za zadanie nakreślenie tła historycznego. 
Zawiera on omówienie skutków wojny trzydziestoletniej na terytorium, którego



rozprawa dotyczy, następnie dzieje likwidacji zaistniałych w czasie wojny spu
stoszeń, przy czym Autor kwestie te rozpatruje zarówno w płaszczyźnie miast, jak 
gospodarki folwarcznej i chłopskiej. W dalszej kolejności omówione tam zostało 
uwarstwienie ludności wiejskiej na Pogórzu Sudeckim, dość pobieżnie, ze wska
zaniem tylko zasadniczych tendencji rozwojowych w tym zakresie i ich przyczyn ł. 
Bardzo starannie omówiono natomiast położenie ekonomiczne chłopów, przy czym 
szerokie uwzględnienie znalazło uposażenie chłopów w ziemię oraz w inwentarz, 
ciężary poszczególnych warstw chłopskich oraz dworskie monopole, ciężary pań
stwowe chłopstwa oraz ciężary świadczone na rzecz kościoła. Tak pojętemu poło
żeniu ekonomicznemu Autor przeciwstawił w następnym podrozdziale położenie 
prawne chłopów. Rozważania jego zawarte w tym ustępie dotyczą poddaństwa 
i możliwości uwolnienia od niego, praw chłopskich do ziemi, jurysdykcji w spra
wach chłopskich (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji chłopa w procesach 
z panem i możliwości obrony), opieki udzielanej chłopom niejednokrotnie przez 
królewskich fiskałów oraz instytucji tzw. dreidingów.

Wychodząc ze ściśle prawniczego punktu widzenia można by kwestionować 
słuszność przeciwstawiania sobie przez Autora tak pojętego położenia ekonomicz
nego i prawnego. Jest rzeczą oczywistą, że pobieranie renty feudalnej w je j 
przeróżnych postaciach było możliwe tylko dzięki prawnemu („pozaekonomiczne
mu”) przymusowi, zatem było zdeterminowane przez określoną sytuację prawną 
konkretnych warstw chłopskich. Wielorakie różnice w obciążeniach poszczegól
nych gospodarstw sprowadzały się też koniec końców do takiej czy innej zasady 
feudalnego prawa, do tak czy inaczej ukształtowanego prawnego stosunku między 
panem i zależnym od niego chłopem. Podobnie ma się rzecz z dworskimi mono
polami, ciężarami fiskalnymi i kościelnymi chłopstwa. Wszystko to były instytucje 
prawne, a fakt, że konsekwencje ich leżały również w sferze majątkowej chłopa, 
nie zmienia tu postaci rzeczy. Dlatego też one wszystkie powinny raczej wejść 
do ustępu o prawnym, nie o ekonomicznym położeniu.

W naszych uwagach nie chcemy zarzucać Autorowi niekonsekwencji czy nie 
dość ścisłego rozgraniczenia pojęć. J. Leszczyński uszeregował materiał swych wy
wodów w sposób tradycyjny i na ogół dotąd stosowany. Co więcej, praca nie 
poniosła przez to szkody. My jednak skorzystamy ze sposobńości i przy oma
wianiu jego książki wypowiemy w tym miejscu kilka spostrzeżeń bardziej ogólnej 
natury.

W literaturze historycznej przeciwstawia się bardzo często sytuację prawną 
określonych klas czy warstw w epoce feudalnej ich położeniu gospodarczemu. 
Niestety jednak dzieje się to najczęściej bez należytego rozeznania. Przez sytuację 
ekonomiczną rozumie się tam z reguły całokształt stosunków majątkowych (w n a j
szerszym pojęciu), jego wszystkie swoiste aktywa i pasywa./Mówi się tam o przed
miocie własności chłopskiej lub posiadania (ziemia, budynki, inwentarz żywy 
i martwy), ale nie o wartości tego przedmiotu i jego roli w produkcji; omawia się 
dokładnie szczególne chłopskie jednostronne zobowiązania charakterystyczne dla 
feudalizmu (czynsze, pańszczyzny itd.), ale też w zasadzie w oderwaniu od kon
kretnej działalności gospodarczej; podobnie traktuje się też obciążenia podatkowe 1

1 Mimo iż lakoniczność tych wywodów jest w pełni uzasadniona sposobem 
potraktowania głównego tematu przez Autora, niemniej jednak czasami brak jest 
czytelnikowi pewnego szczegółowszego komentarza. Np. w tabelach na s. 49—51, 
gdzie wyróżniono „zagrodników polnych” (zapewne Feldgärtner) od „zagrodników”, 
których tablica ujmuje łącznie z chałupnikami, prosi się wprost o kilka słów 
wyjaśnienia.



chłopstwa i jego ciężary kościelne. Wszystkie te fakty, z wyjątkiem tylko chłop
skiej własności względnie chłopskiego stanu posiadania, pozostają wprawdzie 
w bliskim związku z sytuacją gospodarczą chłopa, określają ją  przez zmniejszenie 
jego potencjału gospodarczego, ale niewątpliwie nie stanowią istoty i treści jego 
sytuacji ekonomicznej. Mówiąc o sytuacji ekonomicznej jakiejś jednostki, warstwy 
czy klasy, należałoby przede wszystkim określić je j pontencjał majątkowy (gospo
darczy), kierunki i charakter gospodarczej działalności (produkcja, handel itd.), 
charakter, rezultaty i wartość tej produkcji, je j stosunek do rynku, czyli 
stopień je j towarowości, stopień zaspokajania własnych potrzeb producenta 
itp. M ajątek chłopa przy takim ujęciu rzeczy należy rozumieć przede 
wszystkim jako zespół środków produkcji i w tej płaszczyźnie nań patrzeć: jakim i 
środkami produkcji bezpośredni wytwórca może swobodnie dysponować (wyko
rzystywać go, posługiwać się nim) w procesie produkcji i jakie wobec innych 
środków ciążą na nim ograniczenia. „Gospodarka”, „gospodarowanie” są poję
ciami par excellence dynamicznymi, ich treść i sedno stanowią p r o c e s y  pro
dukcji. W przeciwstawieniu do nich pojęciem w pełni statycznym i biernym 
jest pojęcie sytuacji majątkowej. O tym zawsze należy pamiętać.

Jest rzeczą charakterystyczną, że w pracach dotyczących epoki feudalnej 
położenie gospodarcze wielkiej własności jest zawsze ujmowane ściśle i w pełnej 
zgodności z naszkicowanymi powyżej zasadami. Wręcz przeciwnie, gdy idzie
0 sytuację chłopstwa: tutaj następuje nieuchronne przemieszanie nielicznych ele
mentów jego sytuacji gospodarczej w ścisłym rozumieniu tego wyrazu z sytuacją 
majątkową i stosunkami prawnymi, w których znajdują się ci chłopi feudalnie 
zależni. Co więcej: ostatnie to zjawisko jest typowe przede wszystkim przy opi
sach stosunków panujących na terenach o gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej, 
czyli na terenach tzw. „wtórnego” poddaństwa. Widzimy tu wyraźną zależność 
między stopniem, w jakim obowiązujące prawo ograniczało względnie determino
wało działalność gospodarczą danej jednostki czy klasy, a możnością łatwego 
odgraniczenia sytuacji gospodarczej tej jednostki czy klasy od je j położenia praw
nego. Co jest zupełnie jasne wobec przedstawicieli klasy panującej (wielkich 
właścicieli ziemskich), to ma już wyraźnie zatarte granice u chłopów, właścicieli- 
-podległych, świadczących czynsze i pańszczyzny na rzecz panów nie posiadają
cych folwarków, wobec zaś pańszczyźnianych chłopów-lassytów, trwających w wię
zach szczególnie ostrego poddaństwa, staje się już niemal problemem nie do roz
wiązania. Im intensywniejszy był przymus prawny, pozaekonomiczny, istniejący
1 stosowany bardziej niezależnie od konkretnej gospodarczej sytuacji chłopa 
(o pośrednich bodźcach ekonomicznych w postaci dążności do zwiększenia docho
dów z folwarku tu nie myślimy), tym trudniej jest przeciwstawić sobie ekono
miczne i prawne położenie feudalnego chłopstwa. I w tym właśnie, w najści
ślejszym połączeniu tych dwóch dziedzin życia chłopa — bezpośredniego wytwórcy 
leży sens i istota tego, co nazywamy społeczno-politycznym ustrojem feudalizmu.

Drugi rozdział książki J. Leszczyńskiego jest poświęcony utajonym formom 
walki klasowej chłopów i ich zbiegostwu. Jest on stosunkowo niewielki 
(s. 116—173) i stanowi sui generis uzupełnienie obrazu w zestawieniu
z dalszymi trzema rozdziałami, traktującymi o chłopskim otwartym oporze, 
a więc o jawnych formach walki. W przeciwstawieniu jednak do tych 
trzech pozostałych rozdziałów, które są w pełni opisowe, Autor w części tego 
rozdziału zamieścił szereg uwag teoretycznych. Wyszedł w nich od rozważań 
ogólnych, które w tytule podrozdziału określa jako „cele i formy walki chłop
skiej”, które jednak są po prostu próbą ustalenia systematyki form tej walki.



Wypada bardzo żałować, że Autor tylko zarysowo potraktował ten ważny teore
tyczny problem. Z jego wypowiedzi — lakonicznych, lecz bardzo zdecydowanych — 
na temat kryteriów kwalifikowania ruchów chłopskich, spotykanych w literaturze 
można bowiem przypuszczać, że ma on w tej kwestii własny, ściśle udokumen
towany pogląd.

Zestawiwszy stosowane podziały ruchów chłopskich J . Leszczyński opowie
dział się koniec końców za podziałem na walkę jawną i ukrytą (wynika to już 
z tytułów rozdziałów). Przy tym wprowadził pewien porządek do stosowanej tu 
szczegółowej terminologii. Mianowicie „bunt” i „rebelię” określił jako „odmowę 
całości lub części powinności na rzecz dworu, często w połączeniu z procesem 
i akcją zanoszenia skarg i suplik”, „powstanie” zaś jako „walkę zbrojną z dwo
rem, napad na zamek itd.” Można by niewątpliwie polemizować z niektórymi 
z tych określeń, niemniej jednak przyznać trzeba, że wprowadzają one do pracy 
jasność i konsekwentność terminologii. Mówiąc następnie (w tym samym rozdziale)
0 ukrytych formach walki klasowej Autor podał nieco szczegółów o działaniu na 
szkodę dworu przez zaleganie z czynszami i pańszczyznami, niestaranne wykony
wanie pańszczyzny itp. W trzecim podrozdziale J . Leszczyński omówił zbiegostwo
1 uczynił to bardzo szeroko. Tutaj błysnął doskonałą znajomością przepisów praw
nych, które miały ograniczyć tę formę chłopskiego oporu, przede wszystkim zaś 
dostarczył czytelnikowi ogromnego materiału faktograficznego, zgromadzonego 
niemal na 50 stronnicach druku (s. .124—172). Ostatnie strony uwag o zbiegostwie 
zawierają w sobie kilka cennych uogólnień. Wśród nich przede wszystkim trzeba 
wymienić ustalenie przez Autora skutków tej formy walki (wzrost ilości pustek, 
zmniejszenie się kwoty podatków kontrybucji, świadczeń na rzecz wojska, wreszcie 
ilości rekrutów), „propagandowe” oddziaływanie zbiegostwa na otoczenie („res 
pessimi exempli”) oraz stosunek gromad wiejskich do zbiegostwa i zbiegów.

Recenzent znajduje się w trudnej sytuacji przystępując do omawiania trzech 
dalszych rozdziałów, które niewątpliwie stanowią zasadniczy trzon całej pracy. 
Opisują one jawne formy walki chłopów Sudeckiego Pogórza i uszeregowane są 
chronologicznie: rozdział trzeci, zatytułowany „Ku powstaniu 1680 roku”, w dwu 
podrozdziałach omawia ruchy chłopskie w księstwie świdnicka-jaworskim w la
tach 1648—1679 oraz wystąpienia chłopskie w ziemi kłodzkiej przed wybuchem 
powstania 1680 r., które też omawia odrębnie dla Kłodczyzny i księstwa świdnicko- 
jaworskiego; ostatni rozdział wreszcie zajmuje się odpływem fali powstańczej 
i obejmuje czas po rok 1700. Trudność omówienia tej partii pracy polega przede 
wszystkim na ogromie materiału faktycznego, którego nie sposób streścić ani 
ogarnąć pamięcią. Chwilami można by odnosić wrażenie, że' Autor popisuje się tu 
swoją erudycją i wyjątkowym opanowaniem źródeł. W rezultacie otrzymujemy 
bardzo precyzyjny opis, pedantycznie udokumentowany, który najskrzętniej notuje 
wszelkie sposoby chłopskiego oddziaływania, zabiegów i czynnych wystąpień. 
Układ narracji chronologiczny (w skali rozdziałów) i zarazem geograficzny (we
wnątrz rozdziałów, między podrozdziałami) przynosi nam materiał ugrupowany 
według określonej jedności miejsca i czasu.

Duża dyscyplina konstrukcyjna, którą narzucił sobie tu Autor, sprawia wra
żenie, jakby dążył on do pewnych ustaleń nie opisowych, lecz ogólnych, teore
tycznych. We wszystkich tych trzech rozdziałach nie znajdujemy jednak żadnych 
takich uogólnień. Nawet „Uwagi końcowe” nie zawierają uogólnień idących 
w kierunku przyszłej teorii ruchów chłopskich.

J . Leszczyński jest autorem zbyt doświadczonym, aby można przyjąć tu tylko 
niedopatrzenie czy nieumiejętność daleko idącego uogólniania i abstrakcji. Wydaje



się, że ta pisarska powściągliwość musi mieć głębsze przyczyny. Naszym zdaniem 
przyczyn tych należy upatrywać przede wszystkim w fakcie, że studium obejmuje 
zbyt wąski okres, choć odnoszący się do czasów nader ciekawych i charaktery
stycznych. Uwzględnionych lat pięćdziesiąt nie zamyka w sobie tak dalece idą
cych zmian w sposobie produkcji i stosunkach społeczno-gospodarczych, aby na ich 
tle można pokusić się o dynamiczną teorię form walki klasowej chłopstwa feu
dalnie zależnego. Z drugiej strony stosunkowo wąski obszar objęty badaniem, 
stanowiący przy tym teren podgórski, a więc nietypowy dla gospodarki rolnej do
minującej w feudalizmie, nie pozwala na konstruowanie na jego podstawie tej 
teorii w ujęciu statycznym, a więc po prostu precyzyjnej systematyki.

Na zakończenie naszych uwag pragniemy zwrócić uwagę na rodzaj źródeł, 
wyzyskanych w pracy przez J . Leszczyńskiego. Są to akty sejmu śląskiego i sej
mików oraz przeważnie liczne archiwalia podworskie. Szczególnie pierwszy rodzaj 
budzi tu zainteresowanie, ponieważ recenzowana praca dowodzi, jak  bardzo bogata 
musi być jego treściowa zawartość. Są to źródła — rzecz dziwna — rzadko tylko 
dotychczas wyzyskiwane (Kries, w pewnej mierze Rachfahl, przede wszystkim 
Croom). Czas już najwyższy poddać je  starannemu badaniu.

K azim ierz O rzechowski

H. R ö s e l ,  DIE TSCHECHISCHEN DRUCKE DER HALLSNER^ PIETISTEN 
(Marburger Ostforschungen, Im Aufträge des Johan Gotfried Herder Forschungen 
herausgegeben v. Helmuth Weiss, Band 14), Würzburg 1961, Helzner Verlag, 
s. 88.

Niemiecka, literatura poświęcona dziejom pietyzmu wzbogaciła się ostatnio 
o ciekawą pracę Huberta Rösela. Autor pisał ją  jako pracę habilitacyjną na Uni
wersytecie w Lipsku, a wydał ostatnio po gruntownym przepracowaniu w Nie
mieckiej Republice Federalnej. Praca Rösela omawia jedną z ciekawszych stron 
działalności hallskich pietystów, mianowicie ożywioną akcję wydawniczą podjętą 
przez zwolenników Franckego, przy czym, jak  wskazuje tytuł, ogranicza się wy
łącznie do druków czeskich, które ukazały się w Halle. Oparta jest na mate
riałach rękopiśmiennych znajdujących się w Archiwum Pism Franckego w Halle, 
Archiwum Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle oraz na starodrukach zachowa
nych w głównej Bibliotece Pism Franckego w Halle.

Filologiczny charakter opracowania sprawił, że w spisie literatury, z której 
korzystał autor, znajdujemy głównie słowniki czeskie, a do prac historycznych 
w ścisłym tego słowa znaczeniu autor odwołuje się jedynie przy okazji przed
stawiania sylwetek poszczególnych działaczy. Jedyny wyjątek stanowią opraco
wania Eduarda Wintera, który ostatnio zajmował się również zagadnieniami bę
dącymi przedmiotem rozważań Rösela. Rzecz jest o tyle ciekawa, że wspomniany 
uczony przejął marksistowską metodologię i w swoich pracach konsekwentnie 
je j przestrzega, a Rösel mimo tego uważa się za jego ucznia.

Całą pracę Rösela można podzielić na trzy zasadnicze części. W pierwszej 
autor omawia poszczególne druki, które wydane zostały w Halle (tytuł, format, 
autorzy lub wydawcy, nakład), i próbuje w zależności od charakteru prac i czasu 
ich wydania dokonać podziału na pewne okresy. W przeciwieństwie do Wintera, 
który proponuje pięć okresów, Rösel postuluje podział na sześć etapów. Dla hi
storyków zajmujących się dziejami Śląska najciekawszy będzie okres czwarty, lata 
czterdzieste X V III w., kiedy to w pracach wydawniczych w Halle aktywnie uczest



niczy drukarz z Brzegu, Samuel Trautmann. Jego to kosztem wydano w Halle 
w r. 1744 Nowy Testam ent w języku czeskim, a gdy wyczerpane zostało pierwsze 
wydanie Biblii, też w czeskim języku, na jego zlecenie wyszło w r. 1745 w Halle 
drugie wydanie.

W drugiej części pracy autor przedstawia życie i działalność osób uczestni
czących w pracach edytorskich w Halle. Warto tu zwrócić uwagę na ludzi, którzy 
związani byli z dziejami Śląska, a zwłaszcza ruchu pietystycznego na Śląsku Cie
szyńskim. Byli to: Johan Kogler, pochodzący z Neuschel na Węgrzech, nauczyciel, 
a później rektor szkoły cieszyńskiej, Jan Liberda, pochodzący z Cieszyna, który po 
studiach w Halle powrócił na stanowisko nauczyciela do swojego rodzinnego 
miasta, Andrzej Macher z Bielic na Górnym Śląsku, również po studiach w Halle, 
działający pod kierownictwem Muthmanna w Kościele Jezusowym pod Cieszy
nem, oraz Jerzy Sarganek pochodzący z Dolnej Suchej pod Cieszynem, absolwent 
szkoły cieszyńskiej, a później Kaliskiego Uniwersytetu, który w 1728 r. został 
powołany na korektora do Cieszyna.

Rzecz charakterystyczna, że autor przy omawianiu tych postaci, idąc czasami 
w ślady Wintera, stara się zatuszować ich narodowość, i to nawet wtedy, gdy 
szereg przesłanek wskazuje, iż o ile nawet nie byli oni Polakami, to jednak 
z polskością bardzo silnie byli powiązani. O Liberdzie np. pisze Rösel: „Ob seine 
Muttersprache die deutsche oder die polnische gewesen ist, lässt sich schwer 
entscheiden, seine Erziehung und schulische Ausbildung waren jedoch deutsch” 
(s. 72).

A przecież już nawet Winter zwrócił uwagę na notatkę w Dzienniku Francke- 
go z 20 kwietnia 1723 r., że powołani zostali jako współpracownicy kaznodzieje 
operujący polskim językiem: Krieger, Liberda, Muthmann i Sarganek z Górnego 
Śląska (E. Winter, Die P flege W est- und Südslaw ischer S prache in H alle im  
18. Jahrhu ndert, Berlin 1954, s. 66). Niestety, autor pomija wszystkie tego rodzaju 
ustalenia.

W trzeciej części Rösel dokonuje podsumowania swojej pracy, przy czym bar
dzo mocno podkreśla poważny wpływ druków hallskich na kształtowanie się ję 
zyków czeskiego i słowackiego. Sprawa jest dyskusyjna i z sądami chyba należy 
raczej poczekać aż do chwili, kiedy dokładniej zbadane zostanie np. ilościowe do
cieranie wydawnictw hallskich do odbiorców w Czechach. Jeden przykład skon
fiskowanej przesyłki (172 biblie niemieckie, 100 czeskich i 28 polskich — Winter, 
op. cit., s. 28) o niczym jeszcze nie świadczy.

Na zakończenie warto podkreślić jeszcze jedną dodatnią stronę pracy Rösela, 
a mianowicie dobrą i przejrzystą konstrukcję, która nawet mniej wyrobionemu 
czytelnikowi ułatwia zapoznanie się z je j treścią.

K. M atw ijow ski

E. B i r k e .  FRANKREICH UND OSTMITTELEUROPA IM 19. JAHRHUNDERT 
BEITRÄGE ZUR POLITIK UND GEISTESGESCHICHTE (Ostmitteleuropa in 
Vergangenheit und Gegenwart, 6), Köln—Graz 1960, s. XV, 527.

Wśród bogatej problematyki będącej przedmiotem pracy Birkego sprawy pol
skie należą zdecydowanie do najważniejszych, zwłaszcza po r. 1870. Zwraca na to 
uwagę już sam spis treści, w którym terminy „Polen”, „Polenpolitik”, „Polenfrage”, 
„Polonophilie” powtarzają się co kilka wierszy. Niewątpliwie dzieło to jest 
również odbiciem w pewnej mierze nastrojów politycznych nurtujących część 
społeczeństwa dzisiejszych Niemiec Zachodnich. Z drugiej strony w jakimś



stopniu wpłynie na dalsze kształtowanie się w Niemczech poglądów na stosunkowo 
znaczny i ważny odcinek dziejów nie tylko naszych, ale i szeregu innych naro
dów europejskich, poglądów nie pozbawionych zapewne z kolei wpływu na po
stawę społeczeństwa niemieckiego wobec aktualnych problemów politycznych na
szych dni. Z tych względów praca niemieckiego uczonego zasługuje na pewną 
uwagę ze strony polskiej.

Autor poddaje szczegółowej analizie stosunek Francji do Europy środkowo- 
-wschcdniej w ciągu wieku X IX . Nie tylko do aktualnie istniejących na tym 
obszarze państw, lecz także, i to w stopniu silniejszym, ,do poszczególnych naro
dów tej części kontynentu, głównie niemieckiego, polskiego, czeskiego i węgier
skiego. I nie jedynie ustosunkowanie się francuskich czynników oficjalnych, ale 
i wpiywowszej opinii publicznej tego kraju. Autor podkreśla przy tym ewolucję, 
jakiej ulega zasadnicze podejście Francji do tych zagadnień: od zgodnej z fran
cuską tradycją kształtowania narodu przez państwo skłonności do stosowania kry
teriów państwowo-prawnych (Węgrzy =  mieszkańcy królestwa węgierskiego; termin 
francuski: nation) do narastającej w drugiej połowie w. X IX , w miarę budzenia 
się świadomości narodowej społeczeństw tej części Europy, tendencji do posługi
wania się kryteriami etniczno-językowymi (Węgrzy =  ludność mówiąca językiem 
węgierskim, a przynajmniej wykazująca węgierskie poczucie narodowe: natio- 
nalité).

Punktem wyjścia przedsięwzięcia Birkego były — jak  przyznaje autor 
(s. VII) — echa w ówczesnej opinii francuskiej wydarzeń austriackich z przełomu 
XIX/XX w., ściślej walk narodowościowych w monarchii habsburskiej. Birke 
doszedł do przekonania, że ówczesny francuski punkt widzenia był m. in. wyni
kiem utrzymywania się we Francji pewnych utrwalonych już w ciągu X IX  w. 
pojęć i wyobrażeń o sprawach Europy środkowo-wschodniej. Z kolei pokusił 
się o przedstawienie tego zagadnienia odnośnie do całego X IX  stulecia. U schyłku 
okresu międzywojennego i w czasie ostatniej wojny Birke jako docent Uniwersy
tetu Wrocławskiego prowadził wykłady i ćwiczenia dotyczące problematyki na j
szerzej pojętego niemieckiego wschodu oraz stosunku Francji do spraw Europy 
środkowo-wschodniej. Ogłosił wtedy obszerny artykuł na ten temat, ograniczony 
na razie chronologicznie do lat kilkunastu około połowy stulecia, a rzeczowo do 
monarchii habsburskiej (Das N ationalitätenproblem  der D onaum onarchie in der  
Beurteilung der französischen  slavophilen  Publizistik 1840—1854, „Jahrbücher f. 
Kultur u. Geschichte der Slaven”, N. F., X , 1934). Zbierał materiał do rozszerzenia 
tematu na cały wiek X IX  i na całą Europę środkowo-wschodnią, który jednak — 
jak  podaje (s. IX) — „ging am Ende des letzten Krieges in Schlesien verloren”. 
W przedmowie do swej pracy zapowiada kontynuowanie tematu do r. 1919. Pierw
szą zapowiedzią w tym zakresie może być artykuł Die französische O steuropapoli
tik  1914—1918, zamieszczony w „Zeitschrift f. Ostforschung”, 1954. Jest więc Birke 
niewątpliwie poważnie zaangażowany w ' tematyce będącej przedmiotem ostatniej 
jego pracy.

Według poglądu autora — nie będącego zresztą niczym nowym i nie budzą
cego zastrzeżeń — postawa Francji wobec Europy środkowo-wschodniej była od
biciem je j aktualnych stosunków z głównymi mocarstwami kontynentu. Francja 
szukała tu zawsze sprzymierzeńców przeciw głównemu swemu przeciwnikowi kon
tynentalnemu: początkowo przeciw Austrii, później coraz wyraźniej przeciw Rosji, 
a dyplomacja ancien regime’u starała się stworzyć, bez trwałego zresztą powo
dzenia, słynną „barriěre de l ’Est”, wciągając w je j obręb Szwecję, Polskę i Turcję. 
W wieku X IX , po wojnę krymską włącznie, za głównego przeciwnika wpływów



francuskich na kontynencie uznawana jest we Francji nadal Rosja. Przeciwko 
niej, jak  również przeciwko niebezpieczeństwu odrodzenia się koalicji antyfran
cuskiej z r. 1813, Francja stara się wyzyskać przede wszystkim sprawę polską 
i postawę społeczeństwa polskiego, zaangażowanego, zwłaszcza od r. 1830, głównie 
w walce z Rosją. Poważną rolę odgrywa tu akcja dyplomatyczna A. Czartoryskiego. 
Sytuacja ulega zmianie w drugiej połowie stulecia. Od r. 1840 Francja staje 
w obliczu przybierającego na sile procesu jednoczenia się Niemiec, odczuwanego 
jako zagrożenie je j pozycji w Europie. Po nieoczekiwanej klęsce r. 1870 zjedno
czone Niemcy zostają uznane przez przeważającą część opinii francuskiej za 
wroga nr 1. Przeciwko nim Francja szuka oparcia zrazu w Austrii, łudząc się 
możliwością je j „federalizacji”, a tym samym „odniemczenia”, równoznacznego — 
wobec znanego składu narodowościowego monarchii — z je j „slawizacją”. Gdy 
nadzieje te prysną w obliczu sojuszu Bismarck—Andrassy z r. 1879, w opinii pu
blicznej i w kołach oficjalnych Francji dokonuje się zasadniczy zwrot w kie
runku zbliżenia do Rosji i przymierza republiki z caratem oraz wyzyskania 
nastrojów opozycyjnych w monarchii austro-węgierskiej, wszelkich prądów anty- 
niemieckich, a filorosyjskich. Głównym oparciem Francji w Europie środkowo- 
-wschodniej staną się Czesi, a w mniejszym stopniu Chorwaci i Serbowie oraz 
Rumuni. Sprawę polską poświęci Francja całkowicie w imię najżywotniejszego 
dlań sojuszu rosyjskiego.

Tak więc poszukiwania przez Francję sprzymierzeńców i towarzyszy broni 
początkowo dla osłony przed Rosją i je j penetracją w głąb Europy środkowej, 
a później dla okrążenia zjednoczonego państwa niemieckiego — oto, zdaniem 
autora, klucz do polityki francuskiej i nastawienia społeczeństwa francuskiego 
wobec spraw Europy środkowo-wschodniej. Podkreśliwszy na początku (rozdz. I) 
brak aktywności francuskiej w Europie wschodniej w okresie rewolucji, mimo 
niewątpliwego poważnego znaczenia dla Francji rozgrywających się wówczas w tej 
części kontynentu wydarzeń (Polska w latach 1788—1795), przechodzi autor do 
krótkiego omówienia polityki Napoleona na wschodzie Europy, zwłaszcza w sto
sunku do Polski, Węgier i Słowian południowych („Provinces illyriennes”). Tę 
wstępną część kończy charakterystyka postawy dyplomacji francuskiej pod kie
rownictwem Talleyranda na kongresie wiedeńskim w stosunku do Rosji, Polski 
i w sprawach niemieckich. Następny okres 1815—1840 (rozdz. II) pozostaje, 
zdaniem autora, pod znakiem dobrosąsiedzkich stosunków Francji z ówczesnymi 
Niemcami, znajdującymi się w stanie rozdrobnienia państwowego, i utrzymującej 
się, ze sporadycznymi tylko wyjątkami (publicystyka E. Charriere’a), wrogości 
wobec Rosji jako głównego strażnika postanowień 1815 r., uważanych we Francji 
dość powszechnie za krzywdzące. Ze strony francuskiej opinii publicznej, dotychczas 
niewiarygodnie słabo zorientowanej w sprawach Europy wschodniej, daje się 
wówczas zauważyć pewien wzrost zainteresowań Słowiańszczyzną (początkowo in
formacje czerpane są za pośrednictwem Niemiec), a zjawisko to łączy autor m. in. 
silnie z powstaniem polskim 1830/31 r. i działalnością polskiej Wielkiej Emigracji. 
Lata czterdzieste (rozdz. III, IV i V) to nowa faza, w której — jak już wspo
mniano — pogorszenie się stosunków francusko-niemieckich po kryzysie r. 1840 
wpływa na wyraźny postęp zainteresowania ze strony Francji narodami słowiań
skimi mogącymi przynajmniej w pewnym stopniu zrównoważyć siły zjednoczonych 
Niemiec. Sporo uwagi poświęca Birke sprawie utworzenia ważnej politycznie 
katedry historii i literatury Słowian w College de France i działalności Mickie
wicza, jak  również ówczesnej publicystyce francuskiej, szczególnie H. Despreza 
i C. Roberta, artykułom z tego zakresu ukazującym się w najbardziej wpływowym,



najsilniej kształtującym opinię publiczną Francji tego czasu czasopiśmie „Revue 
de Deux Mondes”, na koniec polityce wschodniej Czartoryskiego. Okres Wiosny 
Ludów (rozdz. VI i VII) wypełniają problemy stosunku Francji do spraw polskich 
oraz austriackich — zwłaszcza węgierskich. W polityce Napoleona III i drugiego 
cesarstwa wobec narodów Europy środkowo-wschodniej (rozdz. VIII) autor zwraca 
uwagę na sprawę polską w okresie wojny krymskiej, na próby zbliżenia do Rosji 
z końcem lat pięćdziesiątych i rozbicie się ich na tle powstania polskiego 1863 r., 
na usiłowania wyzyskania Węgier w czasie kampanii włoskiej 1859 r., na koniec 
na utworzenie państwa rumuńskiego. W kilku następnych rozdziałach (IX, X , X I, 
X II) omawia Birke początki wpływów czeskich nad Sekwaną, akcję polityczną 
Palackiego i Riegera w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ścieranie się 
koncepcji polskiej i czeskiej, zwłaszcza na tle stosunku obu społeczeństw do Rosji. 
Część następna (rozdz. X III) poświęcona jest sprawie rozpaczliwych usiłowań fran
cuskich uzyskania poparcia Austro-Węgier oraz opinii publicznej czeskiej i wę
gierskiej dla Francji w ciężkich dla niej chwilach wojny pruskiej 1870/71 r. 
Partie końcowe pracy (rozdz. X IV —XV III) to omówienie postępów zbliżenia fran- 
cusko-czeskiego, z podkreśleniem roli wybitnego francuskiego slawisty Louisa 
Legera oraz badacza dziejów czeskich Ernesta Denisa, zbliżenia politycznego do 
Rosji i sojuszu z tym państwem, narastania nastrojów antyniemieckich zarówno 
we Francji, jak  i wśród narodów słowiańskich, zwłaszcza wśród Czechów.

W całości tych wywodów nie znajdujemy żadnych nowości o zasadniczym 
znaczeniu, co najwyżej pewne nieznaczne korektury faktów poprzednio już zna
nych. Sposób ujęcia tematu przez autora, jego spojrzenie na wybrane zagadnienia, 
wnioski, jakie wysuwa w swym opracowaniu, nie mają w sobie również nic 
z rewelacji. Niewątpliwą natomiast zasługą jest nagromadzenie pokaźnej ilości 
danych szczegółowych, mało zapewne znanych tak w Niemczech i we Francji, 
jak  i u nas, miejscami nie znanych dotąd zupełnie (np. niektóre korespondencje 
urzędowe dyplomatów francuskich), podbudowanie nimi dotychczasowej wiedzy, 
usystematyzowanie materiału i podanie go jako mocno zwartej, przemyślanej 
całości. Przekonywająca konstrukcja, interesujące przedstawienie przebiegu wyda
rzeń, dobra charakterystyka szeregu pierwszoplanowych postaci, z których takie, 
jak  Leger, Denis, Palacky, Rieger, głęboko zapadają w pamięć, wewnętrzna logika 
opowiadania, w którym zakończenie każdego rozdziału jest zarazem naturalnym 
wstępem do następnego — to dalsze walory tej interesującej książki. Autor jest 
przy tym w pełni świadom złożoności odtwarzanego przezeń procesu dziejowego, 
dostrzega w nim szereg równoległych nurtów i stadiów, stara się dotrzeć do 
wstępnych faz procesów narastających, nie zapominając o istnieniu i dalszym od
działywaniu innych, zanikających co prawda, ale ciągle jeszcze dających znać
0 sobie. Linie podziału są płynne, elastyczne, z wyraźniejszym zarysowaniem je 
dynie „od — do”. Praca oparta jest na obfitej literaturze i materiałach źródłowych 
w postaci korespondencji urzędowej i prywatnej, akt dyplomatycznych, ówczesnej 
prasy i publicystyki, pamiętników różnego typu. Większość to materiały druko
wane, często jednak doszczętnie już zapomniane i mało dostępne. Są wśród nich 
wszakże i liczne archiwalia paryskie, wiedeńskie, praskie. Imponuje różnojęzycz- 
ność tego materiału. Dominuje francuski i niemiecki, lecz obok niego znajdują się
1 pozycje polskie, czeskie, chorwackie, serbskie. Prace autorów węgierskich, ru
muńskich, uderzająco nieliczne rosyjskich wyzyskano, o ile ukazały się one w do
stępnym autorowi tłumaczeniu. Przytaczane nazwiska i tytuły polskie odznaczają 
się starannym przestrzeganiem poprawnej pisowni. W spisie źródeł i literatury 
znalazło się niemal 50 pozycji autorów polskich, z tym jednak, że część z nich



to prace opublikowane w językach obcych, zwłaszcza francuskim. Birke wykazuje 
dosyć dobrą orientację w sprawach polskich, szczególnie Wielkiej Em igracji i dzia
łalności Ą. Czartoryskiego. W ogóle zresztą okres 1840—1870 jest mu chyba naj
lepiej znany.

Książka odznacza się dużą starannością zewnętrzną i może być przykładem 
wysokiej kultury wydawniczej. Obfite przypisy, w tym bardzo użyteczne n oty  
biograficzne, wysoce ułatwiają lekturę.

Tyle co do mocnych, rzetelnych stron pracy Birkego. Dziełu jego można jed
nak — i trzeba — postawić również cały szereg zarzutów. Na samym wstępie 
uderza brak krótkiej choćby charakterystyki źródeł i literatury. Zbyt skromna 
jest, jak  sądzę, kwerenda prasy, ważna gdy chodzi o odtworzenie aktualnej opinii 
publicznej. Autor wyzyskał gruntownie tylko paryską „Revue de Deux Mondes”, 
ukazująca się w Pradze w 1. 1869—1873 w języku francuskim „Correspondance 
Slave”, redagowaną głównie przez Legera, oraz wydawaną w Paryżu przez Le- 
faivre’a w 1. 1887—1888 „L’Autriche slavě et roumaine”. Odnośnie do wyzyskania 
literatury pouczający będzie chyba przykład z zakresu historiografii polskiej. 
Autor czerpał dosyć obficie z dzieł wydanych przed ostatnią wojną, przy czym 
najwięcej korzystał z prac M. Handelsmana dotyczących Wielkiej Emigracji i dy
plomatycznych przedsięwzięć A. Czartoryskiego. I tu jednak uderza brak tak pod
stawowej pozycji, jak  J . Feldmana Spraw a po lska  w 1848 roku , w której Birke 
mógł znaleźć szereg gotowych już stwierdzeń, do których dochodzi dopiero — 
trzeba jednak przyznać, że na ogół trafnie — na podstawie analizy materiału 
źródłowego (korespondencje, relacje i wspomnienia Lamartine’a, Bastide’a, Cir- 
courta, Arago i in.). Wśród prac najnowszych, powojennych, pierwszeństwo daje 
zdecydowanie wydawnictwom emigracyjnym, publikowanym w obcych językach, 
zwłaszcza pracy M. Kukiela C zartoryski and European Unity. Z opracowań wy
danych w Polsce wyraźnie korzysta jedynie z książki J . Dutkiewicza F rancja  
a P olska w r. 1831, wymienia ponadto pracę S. Kieniewicza o Legion ie M ickiew icza 
oraz wydawnictwo Listów  Em igracyjnych J . L elew ela . Odczuwa też widocznie 
potrzebę sięgnięcia do syntetycznego opracowania dziejów Polski, ale wówczas 
posługuje się T he C am bridge History o j Poland. Żadnego śladu wysiłku w kie
runku zapoznania się z poglądami reprezentowanymi obecnie w nauce polskiej. 
Bywa i tak, że źródłem informacji co do niektórych okresów dziejów Polski stają 
się wyłącznie prace niemieckie (np. Recke, Die poln ische Frage, dla okresu bez
pośrednio po trzecim rozbiorze).

W całej swej pracy autor nie wykracza poza problematykę zakreśloną pod 
tytułem: „Politik und Geistesgeschichte”. Wprawdzie dalsze jeszcze określenie za
warte w podtytule: „Beiträge” — zwalnia go od obowiązku wyczerpującego przed
stawienia nawet i tak ograniczonej problematyki, jednakże od pracy, którą autor 
sam zechciał określić jako „der erste grössere Vorstoss in ein unübersichtliches und 
problemreiches Gelände” (s. IX), mieliśmy prawo oczekiwać przynajmniej próby 
wskazania samych podstaw polityki i źródeł opinii francuskiej w stosunku do 
Europy środkowo-wschodniej. Nie brak co prawda szeregu wyjaśnień ze strony 
autora, ale zbyt często dotyczą one elementów wtórnych, • a nie samego sedna 
opisywanych procesów. Kwestie gospodarcze dla Birkego najzupełniej nie istnieją. 
Przykładowo: nie ma ani wzmianki o ekspansji kapitału francuskiego i jego pe
netracji na obszary monarchii habsburskiej w okresie drugiego cesarstwa czy na 
tereny rosyjskie w czasach III republiki. Daremnie szukalibyśmy odpowiedzi na 
pytanie: czy, dlaczego i w jakim  stopniu Francja angażowała się gospodarczo 
w Europie środkowo-wschodniej, czy je j interesy ekonomiczne ścierały się tu



z czyimiś innymi i z jakim skutkiem. Prawda, że autor odcina się wyraźnie od re
lacjonowania tej strony zagadnienia. Zupełne jednak je j nieuwzględnienie prowadzi 
do fałszywych wniosków ogólnych. Zresztą nawet i w dziedzinie, którą Birke 
traktuje szeroko i z zamiłowaniem, a więc w zakresie stosunków politycznych 
oraz w odniesieniu do zagadnień militarnych, o które przynajmniej potrąca, brak 
szeregu elementów niezbędnych dla zrozumienia i oceny posunięć rządu i reakcji 
społeczeństwa francuskiego, takich jak  porównanie potencjału ekonomicznego, roz
woju demograficznego, proporcji sił zbrojnych itp. Pozostaje sfera „czystej” po
lityki, w której — zdaniem autora — ideą przewodnią Francji jest w ciągu pierw
szej połowy stulecia niedopuszczenie do penetracji Rosji w głąb Europy i do 
powstania zjednoczonego państwa niemieckiego, a później nade wszystko rewanż 
za Sedan, za Alzację i Lotaryngię. Realizacja tej idei ma przywrócić Francji je j 
przodującą pozycję, przynajmniej na kontynencie. Komu, jakim kręgom społecz
nym Francji odpowiadała i służyła na poszczególnych etapach ta polityka, tego 
Birke nie przedstawia zupełnie. Otrzymujemy jedynie pracowity przegląd chrono
logiczny idei, reprezentowanych przez poszczególne jednostki ludzkie i ich dzieła. 
Birke analizuje dokładnie przejawy wzrostu we Francji nastroju wrogości wobec 
Niemiec, zrywania dawnej łączności duchowej, istniejącej przynajmniej pomiędzy 
intelektualistami obydwu narodów, narastania po okresie wstrzemięźliwej, ostroż
nej polityki Gambetty, liczącej się z osłabieniem militarnym i dyplomatyczną 
izolacją Francji, tendencji odwetowych i prądów szowinistycznych w społeczeń
stwie francuskim. Skłonny jest przyjąć za pewne, że po stronie francuskiej zaraz 
po r. 1871 systematycznie przygotowywano odwet, pracując jakby w ramach dłu
gofalowego, ogólnonarodowego, starannie przemyślanego planu. Pomija natomiast 
takie pociągnięcia Bismarcka, jak  jego „wojenne alarmy” lat 1875, 1887 czy słynne 
„pośrednictwo” berlińskie z r. 1878, torujące — jak  wiadomo — drogę wzrostowi 
przeciwieństw pomiędzy Rosją z jednej a Austro-Węgrami i Niemcami z drugiej 
strony i stwarzające tym samym nowe możliwości dla polityki francuskiej.

Przykłady te, które można by jeszcze pomnożyć, prowadzą do przekonania, 
że zebrany przez Birkego materiał faktograficzny zyskałby pełny walor dopiero 
po uwzględnieniu całego szeregu elementów wpływających na kształtowanie się 
polityki państwowej i opinii publicznej. Uderza również od razu, że oceny i sym
patie autora nie rozkładają się równomiernie. Polityka zjednoczonych Niemiec nie 
spotyka się z żadnymi właściwie zastrzeżeniami. Niemcy realizują, wbrew wielu 
trudnościom i złej wóli sąsiadów, w tym przede wszystkim Francji, swe słuszne 
i naturalne prawo do zjednoczenia. Ale charakteru „zjednoczeniowej” wojny fran- 
cusko-pruskiej, warunków pokoju frankfurckiego autor nie analizuje zupełnie. 
Później państwo niemieckie jest już w jego przedstawieniu jedynie obiektem 
planowanych zamachów ze strony francuskich odwetowców oraz rosyjskich pan- 
slawistów. I tylko dwukrotnie naprowadza czytelnika na nikłe ślady możliwości 
przyczynienia się samych Niemiec do zaognienia sytuacji. Raz, gdy krytykując 
obniżenie się poziomu politycznego przywódców czeskich pod wpływem narasta
jącej fali szowinizmu, dodaje: „Aber das liegt im allgemeinen, sich in damaligem 
Deutschland ebenso äussernden Zuge der Zeit” (s. 486), i powtórnie, gdy przy
znaje, że na wzrost szowinizmu czeskiego „mitteleuropäische Ursachen, wie die 
heftige Agitation des Alldeutschen Verbandes (seit 1891) nicht unschuldig sind” 
(s. 491). Bardzo to lakonicznie i jakże subtelnie powiedziane. Natomiast z całą siłą 
podkreśla ogromny, jego zdaniem, wkład cywilizacyjny Niemców' w krajach Europy 
środkowo-wschodniej. Stąd szczególnie groźni są, z jego punktu widzenia, historycy 
stojący na gruncie rodzimych, narodowych źródeł kultury Słowian, tacy jak



odnośnie do Czech Palacky i Denis, na uznanie zaś zasługują jedynie ci, któ
rzy — jak  Taillandier — podzielają pogląd wyznawany przez Birkego. Z satys
fakcją akcentuje Birke np. niemieckie pochodzenie względnie pozostawanie 
w kręgu niemieckich wpływów kulturalnych szeregu wybitnych osobistości sło
wiańskich, takich jak  Rieger czy nasz J . H. Dąbrowski. Wyraźnie odrzuca tezę 
o ucisku ludności słowiańskiej w państwach niemieckich. Na przykładzie Riegera 
stara się udowodnić, że położenie Czechów w Austrii było zupełnie dobre, zapo
minając, że chodziło tu o polityka ugodowca, przywódcę staroczechów, że losy 
demokraty i rewolucjonisty J . Friča, wielokrotnie wspominanego na kartach 
książki długoletniego więźnia i wygnańca politycznego, podważają to twierdzenie, 
przynajmniej częściowo. Za to troskliwie wydobywa autor wszelkie przejawy 
konfliktów pomiędzy samymi Słowianami, zwłaszcza polsko-czeskich. Możliwości 
ekspansji wpływów politycznych francuskich w Europie wschodniej tłumaczy tylko 
jednym: gwałtownym wybuchem wśród Słowian nastrojów szowinistycznych, skie
rowanych przeciwko Niemcom. Z pracy Birkego nie sposób domyślić się nawet, 
aby Niemcy dali po temu jakikolwiek istotny powód (choćby na ziemiach polskich 
zaboru pruskiego w okresie Bismarcka), aby ich obecność na terenach słowiań
skich mogła być wynikiem jakiejkolwiek rozmyślnej, wrogiej wobec ludności 
miejscowej akcji. „Geheimnisvoller Drang nach Osten” (s. 430, 488) to pojęcie, któ
remu autor odmawia wszelkiej konkretnej treści, słowiański slogan propagandowy, 
pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Co więcej, Birke parokrotnie sugeruje, że 
jeśli nie wywołanie, to w każdym razie rozpalenie nastrojów antyniemieckich, 
zwłaszcza wśród Polaków, było wynikiem, przynajmniej częściowo, propagandy 
francuskiej, pragnącej w ten sposób przyjść z pomocą Rosji przez odwrócenie 
uwagi społeczeństwa polskiego od zasadniczego konfliktu polsko-rosyjskiego. Anty- 
niemieckie nastawienie pewnych osobistości francuskich, takich jak  np. E. Picot, 
tłumaczyć sobie należy chyba jego żydowskimi powiązaniami i sympatiami — 
inaczej po cóż wzmianka na ten temat na s. 339?

Jeżeli Francuzów Birke traktuje z powściągliwością, chłodno, nieraz i wrogo, 
lecz nie bez pewnego uznania — zwłaszcza dźwignięcie się Francji z klęski r. 1870 
zdaje się mu szczególnie imponować — to Polska i Polacy nie znajdują w jego 
oczach cienia sympatii. Odnosi się wrażenie, że uważa nas za głównych mąci- 
cieli spokoju i pomyślności XIX-wiecznej Europy, przy czym nie wypowiada się 
nawet, czy polskie dążenia niepodległościowe uznaję choćby w zasadzie za upraw
nione. Jedynie Czartoryski cieszy się pewnym uznaniem autora jako godny, jego 
zdaniem, partner dyplomacji francuskiej, skłonny jest nawet na każdym niemal 
kroku dopatrywać się jego inicjatywy, sugestii i wpływów. Najnowszych poglą
dów historiografii polskiej co do tej postaci Birke nie zna lub też ignoruje je  
całkowicie, przejęty sugestywnymi pracami Handelsmana. Natomiast ogół pol
skiej emigracji politycznej traktowany jest przez niego niechętnie, jeśli nie 
wzgardliwie. Subiektywizm autora daje tu znać o sobie raz za razem. Rozbicie 
wewnętrzne emigracji, znane je j „potępieńcze swary”, istotnie niekiedy mało bu
dujące („das groteske Gegeneinander der verschiedenen polnischen Lager”, s. 185), 
przypisywane są wyraźnie ujemnym właściwościom polskiego charakteru narodo
wego. „Polnische Untugenden” (s. 68, 129, 181, 185) to jedyne i pełne wyjaśnienie 
zjawiska, które jest przecież regułą każdej politycznej emigracji po decydującej 
klęsce poniesionej w kraju. Brak nawet cienia namysłu nad tym, czy w ówczes
nej społeczno-politycznej sytuacji narodu polskiego emigracja nie musiała rozpaść 
się przynajmniej na zasadnicze zwalczające się ugrupowania, konserwatywne i de
mokratyczne. będące odbiciem aktualnej polskiej rzeczywistości. Owa „polska



niecnota” jest nawet zaraźliwa i — zdaniem autora — poprzez kontakty na pa
ryskim bruku przerzuca się na emigację rumuńską we Francji (s. 225). Podkre
ślając wielokrotnie, że postawa emigracji polskiej wpływała silnie na opinię 
francuską w duchu nie tylko antycarskim, lecz i antyrosyjskim, Birke nie daje 
pełnej, wyraźnej odpowiedzi na pytanie, czy stosunek Polaków do ówczesnej 
Rosji był lub nie był usprawiedliwiony. Jedyhym pozytywnym stwierdzeniem 
jest uznanie rzetelności wysiłków polskich w kierunku pogodzenia Węgrów ze 
Słowianami. Jeżeli w pracy Birkego znajduje się więcej wypowiedzi przychyl
nych Polsce, to w formie cytatów z przemówień i publikacji takich osobistości 
francuskich, jak  Lafayette, Michelet, Quinet, Montalembert i in.

Dosyć wyraźna antypatia Birkego do Słowian swój punkt szczytowy znalazła 
w jego ustosunkowaniu się do Czechów. Czy zaważyła na tym podkreślana silnie 
przez niego pewna rola czeskich działaczy politycznych w dziele zbliżenia fran- 
cusko-rosyjskiego, tak niebezpiecznego, jak  się okazało, dla Niemiec, czy raczej 
sprawa Niemców sudeckich, szczególnie drogich sercu autora — trudno osądzić. 
Faktem jest jednak, że najgorsze inwektywy kierowane są pod adresem czes
kiego ruchu narodowego, zwłaszcza młodoczechów, i jego przedstawicieli. Takie 
określenia, jak  „törichte Blossen der tschechischen Politik” (s. 322), zostały nam 
oszczędzone. Z ogromną zajadłością atakuje Birke przede wszystkim politykę czeską 
wobec Niemców w Czechach, zarzucając je j perfidię, posługiwanie się fałszerstwem 
(np. co do statystyki narodowościowej), przemocą, a stwierdzając, że nic innego, 
jak  tylko to właśnie postępowanie samych Czechów „schliesslich ihren Zusammen
bruch herbeigeführt hat” (s. 319), dygresję tę formułuje w taki sposób, że trudno 
zrozumieć ją  inaczej aniżeli jako przybierające pozory obiektywizmu stwierdzenie 
dokonania się sprawiedliwości dziejowej. Niezwykle znamienne jest zestawienie 
„Gewaltakten” „nach einer wie der anderen Seite” (s. 324), jakich dopuszczono 
się w tym zakątku Europy już w X X  stuleciu. W jednym rzędzie, bez żadnego 
zróżnicowania, umieszczono daty: 1918, 1938, 1945.

Tych przykładów wystarczy zapewne dla zorientowania się w tendencjach, 
tonie — przynajmniej pewnych partii — i wartości pracy Birkego. Autor zastrzega 
się wprawdzie, że ambicją jego było zaprezentować „Stimme der Zeit”, „möglichst 
viel von ihr” (s. VIII) — i z tego zadania wywiązał się w poważnej mierze. Ma
teriałowo praca jego daje niewątpliwie wiele, co zresztą już podkreślono. Ale sam 
dobór materiału nie budzi pełnego zaufania. Ukazuje on zasadniczą linię rozwo
jową polityki francuskiej wobec Europy środkowo-wschodniej, ilustruje jednak 
bardziej je j intencje, cele, istotnie coraz bardziej wrogie Niemcom, znacznie sła
biej natomiast je j zasadnicze przyczyny. To ostatnie spotykamy najczęściej w ko
mentarzu autora, mocno stronniczym, raczej zaciemniającym sprawę, opartym na 
wygodnych dla niego przesłankach, wysnutych na pewno nie z francuskiej pu
blicystyki X IX  wieku. Z tą jednostronną, wyraźnie tendencyjną interpretacją 
autora zgodzić się niepodobna, zwłaszcza że do wyciągnięcia wniosków ogól
niejszych brak szeregu elementów podstawowego znaczenia, przede wszystkim 
właściwego przedstawienia XIX-wiecznych Niemiec. Pod względem obiektywizmu 
praca Birkego z r. 1960 jest raczej krokiem wstecz w porównaniu z wspomnia
nym artykułem z r. 1938.

Również cały szereg bardziej szczegółowych twierdzeń autora nie budzi za
ufania. Przeciwstawiając się, zresztą częściowo słusznie, przecenianiu roli Francji 
w rozwoju narodów słowiańskich w X IX  wieku, sam popada w przeciwną skraj
ność: lekceważenie znaczenia „Prowincji ilyryjskich” okresu 1809—1815 dla 
przyszłego odrodzenia jugosłowiańskiego, roku zaś 1867 dla przyszłości politycznej



Czechów, mimo tak wyraźnych wtedy poważnych usiłowań czeskich nawiązania 
bliższej współpracy politycznej z Paryżem z jednej, z Moskwą z drugiej strony; na 
koniec wysuwając twierdzenie, że poparcie Francji dla Polaków po r. 1815 było 
jedynie platonicznej natury, mimo że za interwencję w okresie powstania stycz
niowego Francja zapłaciła utratą poparcia Rosji, tak cennego dla niej w r. 1859, 
a tak fatalną dla Napoleona III już w niezbyt odległej przyszłości (1870). Drobiazg 
jeszcze z zakresu spraw polskich: Galicja, którą w r. 1857 Francja gotowa była 
zagwarantować Rosji w wypadku konfliktu z Austrią, to nawet jak  na stosunki 
austriackie na pewno nie „das reiche Kronland” (s. 191), zbyt dużo wiemy bowiem 
o nędzy galicyjskiej, która weszła w końcu w przysłowie.

Wypada na koniec zastanowić się chwilę nad tym, jakie są zasadnicze intencje 
tego wydawnictwa, czy przyświecały mu cele czysto naukowe. Birke należy do 
rzędu uczonych niemieckich typu „deutscher Ostforscher”, nie budzącego naszego 
zaufania z powodów zbyt dobrze znanych. Zresztą samo wydawnictwo Böhlau 
Verlag (patronujące w swej serii: „Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegen
wart” badaniom nad dziejami niemczyzny w tej części kontynentu i nad stosun
kami niemiecko-polsko-czeskimi) w tekście zamieszczonym na obwolucie książki 
stwierdza m. in., wybiegając nieco poza ramy chronologiczne pracy Birkego, że 
„In dem Randstaatengürtel zwischen Ostsee und Balkan, der durch den Zusam
menbruch der grossen Kontinentalmächte Russland, Österreich und Deutschland 
1918/19 seine Selbständigkeit erlangt, findet ein bedeutender Teil der französischen 
Vorstellungen seine Bestätigung. Die Frage, ob ähnliches auch noch für das ge
genwärtige Verhältniss Frankreichs zu Mittel- und Osteuropa gilt, wird zwar nicht 
ausdrücklich gestellt, doch findet ihre Beantwortung durch die älteren, in ihrer 
ganzen Breite dargestellten Erfahrungen und Äusserungen ausserordentlich wert
volle Stützen”. Książka Birkego ma więc stanowić materiał pomocniczy dla wysnu
cia właściwych wniosków z przeszłości, w której Francja, czując się zagrożona 
przez Niemcy, nie z sentymentu, lecz ze względu na swe własne interesy państwo
we szukała oparcia i przeciwwagi wśród narodów i państw Europy środkowo- 
-wschodniej, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnego zmniejszenia nie
mieckiego stanu posiadania w tej części kontynentu w wyniku pierwszej wojny 
światowej. Ścisły związek pomiędzy historycznym studium Birkego a teraźniej
szością Niemiec Zachodnich, z je j koncepcjami integracji Europy zachodniej, przede 
wszystkim niemiecko-francuskiej, jest zupełnie wyraźny. Cała akcja ma po prostu 
na celu stworzenie — w oparciu o dawniejsze niepomyślne doświadczenia — 
takiej nowej sytuacji, w której tajemniczo przez autora określane „Mächte des 
Schicksals” (s. 408) okazałyby się znacznie przychylniejsze dla niemieckich nacjo
nalistycznych ambicji i żądzy posiadania na obszarze środkowo-wschodniej Europy.

Juliusz Demel

WOJEWÓDZTWO ZIELONOGÓRSKIE. MONOGRAFIA GEOGRAFICZNO- 
-GOSPODARCZA. Praca zbiorowa pod redakcją F. Barcińskiego, B. Krygowskiego,
S. Zajchowskiej (Prace geograficzno-gospodarcze pod redakcją S. Zajchowskiej, 
t. I), Poznań 1961, Instytut Zachodni, s. 604 i mapy.

Jest to bodaj pierwsza w literaturze naszej monografia województwa, które 
jako całość administracyjna ma względnie niedawną metrykę, poszczególne bo
wiem jego części nie tylko miały odmienne losy historyczne, ale jeszcze w pierw
szych latach istnienia Polski Ludowej wchodziły w skład różnych całości admi
nistracyjnych.



Monografia została — jak  podkreśla to już karta tytułowa — opracowana ze
społowo. Całość dzieli się na pięć wyodrębnionych części: „Środowisko geograficz
ne”, „Zagadnienia osadniczo-demograficzne”, „Rolnictwo”, „Przemysł”, Transport”, 
„Obrót towarowy”. W każdej z wspomnianych części spotykamy 3—10 rozdziałów 
pióra odrębnych autorów, przy czym przeplatają się nazwiska pracowników nauki 
i działaczy terenowych. Redaktorzy wyszli mimo to obronną ręką, jeśli chodzi 
o danie zwartej całości. Usterek w konstrukcji można by wskazać niewiele (np. 
potraktowanie osobno „produkcji roślinnej”, a osobno „sadownictwa i warzywnic
twa”). Nie brak też rozdziałów syntetyzujących — czy to wstępnych, czy zamyka
jących poszczególne części.

Mimo swej. treści w zasadzie geograficznej książka budzi żywe zainteresowa
nie historyka, nie jest bowiem pozbawiona w niektórych partiach charakteru 
historycznego. Ten charakter posiada nie tylko np. rozdział „Rozwój osadnictwa” 
pióra S. Zajchowskiej, sięgający w sposób ciekawy w głąb średniowiecza, ale rów
nież i większość rozdziałów dotyczących współczesnych stosunków gospodarczych, 
których autorzy cofają się z reguły wstecz do stosunków z r. 1939, a co n a j
mniej z r. 1945. Monografia staje się w ten sposób w pewnym stopniu historią 
gospodarki obszaru dzisiejszego województwa zielonogórskiego w okresie Polski 
Ludowej.

Książka budzi jednak zainteresowanie badacza regionalnego nie tylko swą 
treścią, ale koncepcją i sposobem opracowania. Opracowanie je j pod względem 
koncepcyjnym nie było łatwe, już nawet z punktu widzenia geografii. Teren wo
jewództwa to czworobok przyległy na znacznej długości do Odry, wydłużony 
w kierunku południkowym i nie stanowiący wyodrębnionej całości geograficznej, 
a ciągnący się w poprzek równoleżnikowych pasów pradolin i wysoczyzn. Sprawia 
to, że w omawianym województwie mamy aż osiem odrębnych geograficznych 
rejonów, i rzutuje poważnie na warunki naturalne działalności człowieka (gleby, 
klimat, świat zwierzęcy i roślinny).

Zmienna historycznie przynależność administracyjna poszczególnych części wo
jewództwa zielonogórskiego stwarzała też badaczom widoczną trudność, gdy cho
dziło o zebranie materiału statystycznego dotyczącego dłuższego okresu czasu, tak 
ważnego w monografii omawianego typu. Nie można więc winić poszczególnych 
autorów, że w książce opracowanej stosunkowo szybko niektóre zestawienia obej
mują tylko kilka ostatnich lat. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że niektóre 
rozdziały, jak  np. rozdział dotyczący rolnictwa, trudności tego typu jednak prze
zwyciężały.

Szczegółowa ocena pracy należy niewątpliwie do geografów, ekonomistów i hi
storyków gospodarczych doby najnowszej. Książka jest pisana na wyraźne zamó
wienie społeczne, jest też bezsprzecznie tylko książką naukowopopularną, choć 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Życiu odda niewątpliwe usługi.

Pewien problem warto tu jednak szczególnie podkreślić. Nie tu miejsce oczy
wiście na dyskusję nad celowością wytyczenia takich czy innych granic woje
wództwa zielonogórskiego w niedawnej przeszłości. Pewne względy przemawiały 
za obecnym stanem rzeczy, inne przeciw. Niezależnie od tego jednak, niezależnie 
nawet i od faktu, że i w omawianej książce znalazło się zdanie, że województwo 
zielonogórskie jest „zlepkiem”, dla postronnego, spoza granic terenu zielonogórskiego 
czytelnika książka swą szczegółową treścią ilustruje dobitnie fakt, że w kształto
waniu się oblicza poszczególnych rejonów, także ich charakteru gospodarczo-spo
łecznego, coraz większą rolę odgrywa człowiek. Narastająca nowa rzeczywistość 
jest głównym motywem książki. Autorzy traktują ją  krytycznie, ale konstruktyw



nie, z dostrzeżeniem perspektyw rozwojowych. Jeśli są ustępy, w których brzmi 
ton inny, nie wyciskają one jednak piętna na całości pracy.

Z punktu widzenia zapoczątkowanej serii jest więc książka pozycją nie
wątpliwie udaną — może nawet wydawnictwem pod wielu względami wzorcowym. 
Z punktu widzenia potrzeb terenu jednak można wysunąć dwa postulaty. Po 
pierwsze — książka tego typu będzie wymagała co kilka lat wznowień z przepra
cowaniem części gospodarczej. Na obecnym etapie to nie tylko wzbogacenie je j 
narastającym materiałem, ale i dopracowanie, tak aby dała możliwie pełny obraz 
przeobrażeń gospodarczo-społecznych po roku 1945, aby je j część gospodarcza 
stawała się coraz bardziej nie tylko przekrojem statycznym, ale również obrazem 
dynamiki rozwoju.

Inny postulat — to aby zaistniał w pewnym sensie drugi tom książki (w pew
nym sensie — bo nie mieszczący się w zapoczątkowanej serii). Otrzymując synte
tyczny obraz stosunków geograficznych i gospodarczych, województwo odczuje na 
pewno niedosyt podobnego zobrazowania innych stron życia, niedosyt wyjaśnienia 
spraw przeszłościowych, czyli obrazu historycznej przeszłości ziem wchodzących 
w skład województwa, nie w sensie oderwanej faktograficznej historii, ale jako 
wytłumaczenie aktualnych trudności obrazem procesu dziejowego dla tym dobit
niejszego wskazania kierunku przemian i podbudowy aktualnych wysiłków po
zytywnymi tradycjami dawnej i niedawnej przeszłości. Zaistnieje też na pewno 
niedosyt analizy współczesnego rozwoju kulturalnego czy kulturalno-społecznego 
z szerokim uwzględnieniem problematyki socjologicznej, z pokazaniem jednak nie 
tylko procesów, ale i działającego człowieka. Byłoby rzeczą całkowicie zrozumiałą 
i słuszną, jeśli książka tak pojęta pojawiłaby się w jakiś czas po monografii 
geograficzno-gospodarczej i w nawiązaniu do niej. Nie zmniejsza to jednak w ni
czym potrzeby „drugiego tomu”.

E. M.


