
R E C E N Z J E

„ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ”, nr 13, 16, 20, 36 
(Architektura I—IV), Wrocław 1956—1960.

Historyk badając całokształt przebiegu procesu historycznego danego teryto
rium sięga dziś coraz częściej do źródeł materialnych, zabytków życia codziennego 
(narzędzia pracy, przedmioty codziennego użytku), czy do pomników architektury, 
rzeźby, malarstwa. Oceniać je można i ocenia się z różnych punktów widzenia; 
zajmują się też nimi rozmaite gałęzie nauk, nie tylko historycznych. Dla historyka 
niemniej znajomość tych zabytków i możność oceny ich roli w życiu gospodar
czym, społecznym i kulturalnym danego społeczeństwa jest pierwszorzędnego zna
czenia. Nader instruktywne też jest zapoznanie się z poglądami przedstawicieli 
różnych nauk na jeden i ten sam przedmiot badań, na to samo źródło materialne. 
Taką sposobność dają historykowi prace z dziedziny architektury, a ściślej mó
wiąc zwłaszcza z dziedziny urbanistyki i badań nad zabytkami architektonicznymi, 
zapełniające cztery numery „Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej” 
z serii Architektura.

W sumie zawierają one w sobie 16 prac na najrozmaitsze tematy: od za
gadnień teoretycznych, dotyczących warunków klimatycznych oddziaływających 
na zajmowane pod zabudowę tereny górzyste, czy rozważań na temat zastosowania 
matematyki do badań nad zjawiskami geometrycznymi w dziedzinie ornamentyki 
artystycznej i ludowej1, poprzez badania z dziedziny urbanistyki, reprezentowa
nej przez szkice z dziedziny analizy rozplanowania miast w przeszłości i oddzia
ływania zaplecza wiejskiego na miasta w starożytności1 2, do prac z zakresu 
historii architektury, badającej bądź występowanie na danym terenie pewnych 
typowych i podobnych form w dziedzinie budownictwa sakralnego, bądź anali
zującej szczegółowo poszczególne zabytki budownictwa tak monumentalnego, jak 
drewnianego, chłopskiego3. Spotykamy wreszcie w „Zeszytach” rozprawy po

1 A. R z y m k o w s k i ,  Metoda badania nasłonecznienia procentowego w te
renach górzystych (z. 1); K. C i e c h a n o w s k i ,  Symetryczne przekształcania 
sześcioboku umiarowego w nieumiarowy (z. 4).

2 T. K o z a c z e w s k i ,  Strzelin przedlokacyjny (z. 1); W. C z a r n e c k i ,  Kro
toszyn (z. 1); t e n ż e ,  Strefa żywicielska w miastach starożytnych (z. 2); J. P u 
d e ł k o ,  Zagadnienie wielkości i proporcji rynków w badaniach nad rozplano
waniem niektórych miast średniowiecznych (z. 4).

3 O. C z e r n e  r, Chałupa w Domaszowicach (z. 1); J. R o z p ę d o w s k i ,
Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (z. 2); T. K o z a c z e w s k i ,  Jednonawowe kościoły 
romańskie na Dolnym Śląsku (z. 2); J. R o z p ę d o w s k i ,  Warowne kościoły 
w Jasźkotlach, Lutyni i Żórawinie (z. 3); O. C z e r n e r ,  Drewniane domy podcie
niowe „12 Apostołów” w Chełmsku Śląskim (z. 3); J. R o z p ę d o w s k i ,  Zamek 
w Bielsku (z. 4).



święcone meblarstwu czy epigrafice śląskiej XI—XII w .4 Osobno wzmiankować 
należy o dwu szkicach poświęconych teoretycznym rozważaniom nad renesansem 
polskim i przyczynach powstawania stylów w architekturze5.

Jak widzimy, wachlarz rozpiętości i tematyki prac w „Zeszytach” poświęco
nych architekturze jest bardzo wielki. Nie chcę tu wchodzić w analizę cało
kształtu ich wartości naukowej, jako że nieraz nie czuję się kompetentny do ich 
oceniania. Poprzestanę tedy jedynie na podniesieniu ich znaczenia dla historyka, 
zwłaszcza badacza dziejów Śląska, który miał nieraz okazję zetknięcia się z pro
blemami poruszanymi szczegółowo przez poszczególnych autorów.

A więc charakteryzując ogólnie wartość rozpraw z dziedziny historii archi
tektury i pokrewnych, przede wszystkim średniowiecznej, przyznać trzeba nie
którym zwłaszcza dużą wartość inwentaryzacyjną. Oparte (np. praca Kozaczew- 
skiego o kościołach romańskich) na szerokich własnych badaniach w terenie, 
wsparte wytrawną znajomością zasad i reguł budownictwa sakralnego średnio
wiecznego, stanowią bardzo wartościowe uzupełnienie i rozszerzenie badań 
Swiechowskiego, którego przewyższają bogactwem zebranego materiału, choć nie 
zawsze grupują go w ramy chronologiczne. Podobny charakter nosi pionierska 
praca Rehorowskiego zestawiająca bodaj wszystkie dane ikonograficzne o meblach 
i meblarstwie romańskim w Polsce 6. Zostały one też w pełni uwzględnione w wy
danej przez podpisanego Historii Śląska IH PAN. Z wyników tego sumiennego 
szkicu będą musieli na przyszłość korzystać również autorzy Historii Polski IH 
PAN. Do niemnie’j ciekawych rezultatów dochodzi Autor rozprawy o warownych 
kościołach na Śląsku. Dla historyka, badającego stosunki społeczne i polityczne, 
jest swego rodzaju novum, że jeszczje w XVI—XVII w. budowano warowne bądź 
inkastelowano dawniejsze kościoły. Wpływ to niewątpliwie niepewnych stosunków 
politycznych w tym czasie na Śląsku, spomiędzy których na pierwszy plan wysu
wa się klęska wojny 30-letniej. A znowuż praca J. Pudelki, zajmującego się 
z punktu widzenia geometrii i proporcji wymiarów rozplańowaniem rynków 
w miastach śląskich i w niektórych innych naszych dzielnicach, rzuca nowe 
światło na spostrzeżenia wyciągnięte swego czasu jeszcze przez Miincha w odnie
sieniu do rozplanowania miast w Wielkopolsce7. Książki jego, niestety, Autor nie 
zna ani nie cytuje w swym zestawieniu literatury.

Ciekawych wreszcie spostrzeżeń dla badacza najstarszych śląskich zabytków 
epigrafiki kamiennej dostarcza studium Ciechanowskiego. Obracając się w zna
nych zabytkach pisma na kamieniu ze Śląska daje nam ich łatwy przegląd. Rzecz

4 M. R e h o r o w s k i ,  Przedstawienia mebli romańskich w polskiej ikono
grafii (z. 3); K. C i e c h a n o w s k i ,  Zabytkowe napisy kamienne na Śląsku 
związane z epigrafiką. Przyznać trzeba, że ostatni tytuł nie jest zbyt fortunnie 
dobrany.

5 T. B r o n i e w s k i ,  Znaczenie renesansu w architekturze polskiej (z. 1); 
J. S ł a w i ń s k a ,  Rozważania o przyczynach powstawania stylów w architektu
rze (z. 4).

6 Jest to jakby pierwsza część pracy, której część druga (gotyk) ukazała się 
w r. 1957 w „Sobótce” pt. Sprzęty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brze
gu (z. r. 1353) (Sobótka, XII, 1957, s. 137 nn.).

7 H. M ü n c h ,  Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV w.„ 
Kraków 1946. Rzecz nie znana Autorowi.



jednak będzie musiała być uzupełniona wyczerpującym zestawieniem tego rodzaju 
napisów epigraficznych 8

Kończąc nasze uwagi nad „Zeszytami Politechniki” poświęconymi archi
tekturze, raz jeszcze należy podnieść ich wartość jako materiału, z którego każdy 
historyk musi czerpać pełną dłonią wiadomości o faktach nie uwiecznionych 
w źródłach pisanych. Oby dalsze ukazały się jak najrychlej.

Karol Maleczyński

W SPRAWIE PRAC POPULARNYCH O WITELONIE

Witelo, wybitna postać łacińskiego średniowiecza, autor obszernego traktatu 
o optycex, Polak, który dużą część swego życia spędził na Dolnym Śląsku, „do
czekał się” w obecnych czasach prawie zupełnego zapomnienia, a nieliczne o nim 
informacje, podawane przy różnych okazjach, są zgoła fałszywe. Przykładem 
takiej ignorancji może być choćby notatka zamieszczona w numerze 5 „Nadodrza” 
(maj 1961), pisma kulturalno-społecznego Ziemi Lubuskiej. W dziale pt. »Sto lat 
kultury polskiej nad Odrą« czytamy pod datą r. 1250: „Vitello z Legnicy (1225— 
1290), zwany też E r a z m e m  C i o ł k i e m  (podkreślenie nasze — J. B., K. W.), 
pierwszy znany matematyk, fizyk i filozof polski, wydał swoje klasyczne dzieło 
z dziedziny optyki pt. Perspectiva. Ciołek był najsłynniejszym średniowiecznym 
optykiem w Europie. Z jego dzieł uczyli się Leonardo da Vinci, Kopernik, Kepler”. 
Chyba nie jest tu potrzebny żaden komentarz, by uwypuklić ignorancję histo
ryczną zawartą w cytowanej notatce, a utożsamiającą trzynastowiecznego Wite- 
lona ze znanym w pierwszej połowie XVI wieku humanistą, dyplomatą i pro
tektorem poety Mikołaja Hussowskiego.

Podobne nieporozumienie znajdujemy w daleko poważniejszym wydawnictwie 
informacyjnym dla szerszej publiczności, jakim jest Mała encyklopedia PWN2, 
gdzie także pomieszano osobę Witelona z Erazmem Ciołkiem, przy czym zupełnie 
bezpodstawnie nazwano go „Witeliuszeiń”, traktując nawet to nowe „nazwisko” 
jako hasło encyklopedyczne.

Inny przykład podobnej ignorancji można znaleźć w wydanej niedawno 
książce pt. Ludzie dawnego Wrocławia3. Drugi z kolei zamieszczony tam artykuł, * 1

8 Brak w pracy napisu na płycie grobowej w kościele Sw. Jakuba w Sobótce 
z XIII w.; por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Sprawozdanie z prac wykopaliskowych 
w kościele Sw. Jakuba we wsi Sobótka w latach 1948/49 (Materiały Wczesno
średniowieczne II, Wrocław 1952, s. 23 nn.).

1 Dzieło optyczne Witelona posiada kilka wczesnych wydań drukiem. Pierw
sze z nich pochodzi z roku 1535 (Norymberga, drukarnia Jana Petreiusa), wyda
nie to szybko wykupiono, więc w roku 1551 z tej samej drukarni wyszło drugie. 
Obydwie te edycje zostały opracowane przez G. Tanstettera i P. Apianusa. Trze
cie kompletne wydanie przygotowane przez F. Risnera wyszło w 1572 r. w Bazy
lei i nosi tytuł: Vitellonis Thuringopoloni libri decem. Czasy nowsze przyniosły 
miarodajną, krytyczną edycję filozoficznych fragmentów Witelońskiej Perspek
tywy  opracowaną przez C. Baeumkera w ramach monografii o Witelonie 
(C. B a e u m k e  r, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII. Jahrhunderts, 
Münster 1908, s. 127—179).

2 Mała encyklopedia PWN, Warszawa 1959, s. 151 i 1066.
3 Ludzie dawnego Wrocławia, seria II, Wrocław 1961. Na zlecenie Towa

rzystwa Miłośników Wrocławia, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich — Wy
dawnictwo.



pióra Leonarda Tatarczyka, pt. Wittelo (wrocławski fizyk XII wieku), zawiera, 
niestety, także dużą porcję nieścisłości historycznych.

Wszystkie trzy przykłady o naszym wielkim rodaku pochodzą z ostatnich lat. 
W takiej sytuacji konieczne jest danie obszerniejszej krytyki zamieszczonego 
w szeroko kolportowanym wydawnictwie popularnym artykułu Tatarczyka.

W związku z tym, że nowe polskie szczegółowe badania dorobku naukowego 
i życia Witelona wchodzą dopiero w pierwszą fazę, uważamy za konieczne zastrzec 
się, że argumenty i fakty, jakie przytoczymy w dalszym ciągu artykułu, będą 
się opierały na dawnych, niekompletnych opracowaniach.

Już w tytule omawianego artykułu uderzają dwa błędy. W sprzeczności 
z większością, i to najstarszych, rękopisów zmieniono chrzestne imię autora 
Perspektywy (zachowujemy tytuł w oryginalnym brzmieniu, gdyż tak właśnie 
w średniowieczu nazywano optykę) na „Wittelo” przez podwójne „t”, a ponadto 
z XIII wieku przeniesiono go w wiek XII. Tymczasem żaden z rękopiśmiennych 
wariantów przedmowy dedykacyjnej (prologu) nie podaje formy z geminatą tt. 
Na 12 rękopisów wymienionych przez Baeumkera 4 siedem posiada lekcję „Witelo”. 
Istnieje wprawdzie zepsuta forma „Wittulonus”, przekazana w kodeksie Oxford, 
Bodl., Ashmolean 424. Już mniejsza z tym, że zapiska biograficzna w wymienio
nym kodeksie daje aż dwa warianty imienia Witelona — „Vittulonus” i „Wittu
lonus” — świadczące o niedbalstwie przepisywacza, jednakże i przede wszystkim 
nie należy do tekstu Perspektywy i jest niewątpliwie późniejsza niż sam tekst, 
nie może więc być czynnikiem decydującym o przyjęciu nowej, gdzie indziej nie 
spotykanej ortografii imienia Witelona z geminatą tt (tym bardziej że w formule 
dedykacyjnej przedmowy Witelońskiej do Perspektywy, przesłance daleko mia
rodajnie jszej, bo pochodzącej od samego autora, występuje waTiant nazewniczy 
„Wytelo” z jednym t). Biorąc to wszystko pod uwagę wypada stwierdzić, że do
tychczasowa i przyjęta przez najpoważniejszych badaczy pisownia „Witelo” mia
łaby mocną podstawę rękopiśmienną, nawet gdyby jej słuszności nie dowiódł 
M. Curtze w swej francuskiej rozprawie Sur l’ortographe du nom et sur la 
patrie de Witelo (Viteilion)5.

Drugi błąd jest zapewne tylko pomyłką drukarską, bo z dalszego tekstu wy
nika, że Witelo żył w XIII, a nie w XII wieku. Ale trzeba podkreślić, że za tekst 
drukowany odpowiada jego autor, zwłaszcza że — jak wiadomo powszechnie — 
sformułowania w tytułach są najłatwiej zapamiętywane.

Innym błędem w rozprawce Tatarczyka jest niewłaściwa pisownia miejsca 
pochodzenia Wilhelma z Moerbeke, znakomitego średniowiecznego tłumacza 
tekstów greckich na język łaciński, spowiednika papieskiego i późniejszego arcy
biskupa Koryntu. Wilhelm był przyjacielem Witelona (który zadedykował mu 
swą Perspektywę) i pochodził z miejscowości Moerbeke w Brabancji. Należy tu 
wyjaśnić, że Tatarczykowa ortografia „Wilhelm z Mörbeki” nie ma żadnego 
uzasadnienia, ponieważ ö występuje w tekstach, i to nie flamandzkich, lecz nie
mieckich, dopiero od XVII wieku. Zestawienie literowe oe na terenie średnio
wiecznego dialektu brabanckiego było tylko graficznym odpowiednikiem fonemu 
o długiego6 * 8, co potwierdza jeszcze łacińska transkrypcja „de Morbeca”.

Filologa najwięcej mogą razić błędy w cytatach i tłumaczeniach w tekście 
omawianego artykułu. W cytacie z Perspektywy IV 28 opuszcza Autor określenie

4 B a e u m k e r ,  op. cit., s. 192.
5 M. C u r t z e ,  L’ortographe du nom et sur la patrie de Witelo (Viteilion)

(Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche pubbli-
cato da B. Boncompagni, t. IV, Roma 1871, s. 49—77).

8 Por. J. F r a n e k ,  Mittelniederländische Grammatik, wyd. 2, Leipzig 1910.



„uillae” przed nazwą miejscową „Borec” 7. W rzeczywistości cytowane przezeń 
miejsce brzmi8: „Et huius simile accidit iuxta ciuitatem Vratizlauiensem apud 
nemus uillae Boree, uisi sunt enim homines ibi in crepusculis altiores nemore 
illo alto, et uisus est lupus iuxta Ligniz, castrum Poloniae, aequalis altitudinis 
ipsi nemori”.

Z cytowanego tekstu Tatarczyk wyciąga wniosek, że „uczony [Witelo — 
objaśnienie nasze — J. B., K. W.] dużo [sic/] przebywał w Borku Wrocławskim, 
czyniąc tam swe obserwacje”. O złudzeniu wzrokowym pod Borkiem mógł był 
Witelo po prostu słyszeć z relacji innych ludzi, podobnie jak o wilku równym 
linii szczytowej drzew leśnych dowiedział się od rycerza Kathona, który pod 
Legnicą polował na w ilk i7 8 9.

Nieporozumienie to stanowi jednak implikację błędnego rozumienia przez 
Tatarczyka cytowanego wyżej zdania Witelońskiego o ludziach rzekomo wyższych 
od boreckiego lasu. Tłumaczenie „uisi sunt homines” przez „widział ludzi” nie
słusznie bowiem sugeruje autopsję autora Perspektywy. Autor artykułu w Lu
dziach dawnego Wrocławia nie zauważył, że tekst bazylejskiego wydania Per
spektywy IV 28: „et uisus est lupus iuxta lignum et castrum Poloniae aequalis 
altitudinis ipsi nemori”, jest wyraźnie zepsuty. Przed określeniem rękopiśmien
nym „castrum Poloniae” — „gród Polski” oczekujemy nazwy grodu. Tymczasem 
spotykamy tam grupę wyrazów „iuxta lignum et...”, nie dającą sensu. Być może, 
że Tatarczyk zauważył, że coś tu nie jest w porządku, i dlatego właśnie w cyto
wanym przezeń tekście Witelona znajdujemy nie występującą w żadnym wy
daniu Perspektywy koniekturę „iuxta lignum et castellum Poloniae”. Ale ta 
koniektura odpowiada tylko przypuszczeniu — na niczym poza tym nie oparte
mu — że „w Borku Wrocławskim stał zamek warowny Królestwa Polskiego” 
(nasuwa się przy sposobności pytanie, skąd Autor omawianego artykułu wziął 
w XIII w. to „Królestwa Polskie”?). Dla poprawienia nie Witelona, ale lekcji 
rękopiśmiennych paryskich manuskryptów Perspektywy — jako podstawy w y
dania bazylejskiego — należy przyjąć koniekturę Baeumkera „iuxta Ligniz, 
castrum Poloniae”, z tym wyjaśnieniem, że francuski skryba z klasztoru św. Wik
tora, któremu nie była znana nazwa dalekiej Legnicy, uznał, że miasta takiego 
nie ma, i mechanicznie wpisał w miejsce nazwy naszego piastowskiego grodu 
podobne w suspensji „lignum”, a ponieważ takiej miejscowości również sobie nie 
przypominał, dodał „et”, które sprawiło, że tekst stał się zupełnie nieczytelny. 
Nie przejął się tym zbytnio, bo i tak nie rozumiał wielu zdań Witelońskich, 
poprzednio przez siebie przepisanych.

Przy końcu swego artykułu Tatarczyk podaje katalog dzieł naukowych Wi
telona. Popełnia przy tym znowu szereg błędów. Traktat De ordine entium 
tłumaczy O porządku światów, gdy natomiast w rzeczywistości znaczy to O po
rządku bytów. Ponieważ traktat zaginął, naprawdę trudno jest kategorycznie 
twierdzić, że Witelo był zwolennikiem neoplatonizmu Plotyna. Zachowane dzieła 
naszego uczonego wcale tego nie potwierdzają.

7 „uilla Borec” — wieś Borek Wrocławski leżała w XIII w. na terenie 
dzisiejszego Wrocławia wzdłuż ul. Januszowickiej. Por. plan katastralny nr 235 
(Borek, Ołtaszyn, Partynice, Kończyce) w Oddziale Kartograficznym Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu.

8 W i t e l o ,  Perspectiua, IV 28. Wszystkie teksty łacińskie z Perspektywy Wite
lona cytujemy z wydania Baeumkera (zob. przyp. 1).

9 Por. Epitome tractatus Witelonis De natura daemonum, wydał A. Birken- 
majer w ramach cz. I Studiów nad Witelonem (Archiwum Komisji do Badania 
Historii Filozofii w Polsce, t. II, Kraków 1926, s. 30).



Druga pozycja tego katalogu, zachowany w formie listu do Ludwika ze 
Lwówka traktat De causa primaria poenitentiae in hominibus et de natura 
daemonunt10 11 (O najgłębszej przyczynie żalu za grzechy i o naturze demonów) 
dowodzi właśnie, że Witelo nie był neoplatonikiem w plotyńskim sensie, ale po
zostawał pod przemożnym wpływem filozofii arabskiej Awicenny i Awerroesa, 
stanowiącej w swej nowej paryskiej postaci opozycyjny i heterodoksalny nurt 
społeczny w trzynastowiecznej, łacińskiej Europie. Zagadnienie demonów Witelo 
rozpatruje nie na płaszczyźnie teologicznej, ale na gruncie filozoficznym, „se
cundum uiam naturalem et possibilem”, jak powiada w jednym z pierwszych zdań 
swego traktatu. W każdym razie ten traktat Witeloński bynajmniej nie jest 
tylko „rozprawą teologiczną, jakich wiele było w średniowieczu”.

Trzecia pozycja, pt. De elementatis conclusionibus (a nie De dementatis 
conclusionibus), to zbiór twierdzeń geometrycznych poeuklidesowych matematy
ków, który miał stanowić podstawę matematyczną nauk szczegółowych. Dzieło 
to nie dochowało się do naszych czasów. Wiemy o nim wyłącznie z przedmowy 
Witelona do Perspektywy.

Również i tytuł szóstej pozycji katalogu — Philosophia naturalis — nie jest 
odpowiednio i trafnie przełożony, gdyż antyczna i średniowieczna filozofia przy
rody nie jest tym samym co fizyka.

Błąd tkwi także w pozycji dziewiątej. Tatarczyk cytuje Optica libri decem, 
a powinno być: Opticae libri decem, jeżeli cytować to najważniejsze z dzieł Wi- 
telońskich, które od czasu ukazania się monografii Baeumkera nazywa się 
Perspectiua, według edycji bazylejskiej.

Zajmiemy się przy okazji osiągnięciami Witelona, przede wszystkim z dzie
dziny optyki. Zacznijmy od liczb. W swym fundamentalnym — jak na średnio
wiecze — dziele optycznym podaje on i udowadnia 807 twierdzeń. Z tego aż 273 
są jego własnymi twierdzeniami. Trudno mu więc zarzucać nieoryginalność, jak 
to czynili W ituskiu, Baeumker i — ostatnio — Tatarczyk. Jednak mimo to nie 
mamy żadnego prawa, by godzić się za Tatarczykiem na to, że Witelo był 
odkrywcą prawa załamania (autor Wittelona pisze12: „prawo stałych sinusów 
świetlnych promieni wpadających i załamanych w tych samych środowiskach”). 
Faktycznie ostatnia, X księga Perspektywy jest w całości poświęcona opisowi 
załamania promieni z jednego ośrodka w drugi (a nie, jak pisze Tatarczyk, 
„w tych samych ośrodkach”), lecz materiał tej księgi opiera się w głównej 
mierze na obserwacjach i spekulacjach Ptolemeusza i — jak można sądzić z do
tychczasowych opracowań Perspektywy — nie zawiera w żadnym razie prawa 
załamania, które sformułował — jak się dotychczas mniema — Snellius w XVII w. 
Warto zaznaczyć, że w czasach witelońskich — w XIII w. — problem załamania 
promieni świetlnych przy przejściu przez granicę ośrodka należał do trudnych. 
Fizycy błędnie mniemali, że kąty padania i załamania tworzą stały stosunek. 
Tego zdania był Heron, Alhazen, a nawet Kepler, który choć zauważył, że kąt 
załamania rośnie w większym stosunku do kąta padania, to prawa załamania 
jednak nie odkrył. Ponadto należy dodać, że prawo sinusów wyraża się mate

10 Tytuł traktatu został ustalony przez A. Birkenmajera na skutek odkry
cia — już po sporządzeniu wydań epitomatycznych — pełnego tekstu w ręko
pisie 2156 Sloane w r. 1923 w British Museum (A. B i r k e n m a j e r ,  Studia nad 
Witelonem, cz. III).

11 L. W i t u s k i ,  O życiu i dziele optycznem Viteilona, Poznań 1870.
12*Ludzie dawnego Wrocławia, seria II, s. 30.



matycznie przy pomocy trygonometrycznej funkcji kąta, jaką jest sinus, a w cza
sach, kiedy żył Witelo, pojęcie tej funkcji nie było jeszcze znane w Europie.

Natomiast o istotnym odkryciu Witelona — mianowicie o odkryciu aberacji 
sferycznej — nie znajdujemy żadnej wzmianki u Tatarczyka. Autor Perspektywy 
zauważył, że równoległe promienie świetlne po przejściu przez soczewkę dwu- 
wypukłą nie skupiają się w jednym punkcie geometrycznym, lecz w pewnym 
ograniczonym obszarze przestrzennym. Tłumacząc to zjawisko wpływem krzy
wizny soczewki na bieg promieni, odkrył on jedną z podstawowych wad so
czewek, która później otrzymała nazwę aberacji sferycznej. Jest to niewątpliwie 
poważne osiągnięcie Witelona. Odrzucając dalsze rzekome „osiągnięcia” Wite
lona, wymienione przez Tatarczyka w omawianym artykule z zupełnym brakiem 
znajomości terminologii fizycznej, poprzestaniemy obecnie jedynie na powyższych 
uwagach.

Jerzy Burchardt, Kazimierz Wojciechowski

G. K 1 i e s c h, DER EINFLUSS DER UNIVERSITÄT FRANKFURT (ODER) 
AUF DIE SCHLESISCHE BILDUNGSGESCHICHTE DARGESTELLT AN DEN 
BRESLAUER IMMATRIKULIERTEN VON 1506—1648 (Quellen und Darstellun
gen zur schlesischen Geschichte), Würzburg 1961, s. XXXII +  244.

Kliesch opiera swą pracę przede wszystkim na źródłach drukowanych, nie 
korzystając z najbogatszych dla tego tematu zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu, która przecież utrzymuje normalne stosunki wymienne z biblio
tekami NRF. Dlatego też Autor nie miał wglądu nawet do ważnych opracowań 
dotyczących tego tematu.

Praca Kliescha dzieli • się na dwie części. W pierwszej, wprowadzającej, zaj
muje się on znaczeniem różnych uniwersytetów dla wrocławian, stara się na 
podstawie statystycznych danych ustalić sytuację materialną, wiek, czas trwania 
studiów, kierunki studiów i późniejszy zawód studentów. Dalej zajmuje się dzia
łalnością byłych frankfurckich studentów w różnych zawodach i miejscowościach.

Niestety brak jego wywodom szerszej perspektywy. Poszczególne problemy 
omawia ogólnikowo. Tak np. „Znaczeniu wychowanych na Uniwersytecie Frank
furckim wrocławian dla literatury” poświęca tylko cztery strony i nie dochodzi 
do żadnych nowych wyników. Najwięcej miejsca natomiast przeznacza Georgowi 
von Schönborn i Andrzejowi Gryphiusowi, którzy nigdy nie mieszkali we Wroc
ławiu, nie mogą więc tym samym być zaliczani do wrocławian.

Punkt ciężkości pracy Kliescha spoczywa na drugiej części jego książki, 
przynoszącej zbiór materiałów. Znajdujemy w niej m. in. spisy studentów wroc
ławskich i ich życiorysy, zestawienia stypendiów, genealogie 19 rodzin śląskich 
i kilka wykresów obrazujących immatrykulacje na wszystkich uniwersytetach 
niemieckich oraz immatrykulacje wrocławian we Frankfurcie, Wittenberdze, 
Lipsku, Helmstedt, Jenie i Królewcu. Z pracowicie zebranych przez Autora ma
teriałów należy korzystać ostrożnie, ponieważ źródła, z jakich czerpie, nie są 
bezbłędne. Na podkreślenie zasługuje przejrzysta kompozycja pracy i zastosowa
nie metod statystycznych. W końcu należy stwierdzić, że Kliesch, mimo iż należy 
do nurtu nauki rewizjonistycznej, przyznaje pierwszeństwo polskim badaniom 
nad problematyką naszych ziem zachodnich: „Ein Blick in die seitdem [od 
1945 r. — p. m., M. S.] erschienenen einschlägigen Bibliographien zeigt jedoch, 
dass die Publikationen über die deutschen Ostgebiete nicht abgerissen sind, 
dass jedoch die oft recht guten wissenschaftlichen Arbeiten von polnischer Seite 
überwiegen” (s. V).

Marian Szyrotki



V. S a d o v á ,  EKSPORT CZESKIEGO ZBOŻA DO NIEMIEC A ROZWÓJ 
PRODUKCJI TOWAROWEJ W CZECHACH W OKRESIE PRZEDBIAŁOGÓRSKIM 
(Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. XXII, Rok 1960, 1961, s. 31—52).

Zagadnienie roli rynku wewnętrznego i zewnętrznego w przemianach życia 
gospodarczego i społecznego w krajach środkowej Europy w okresie rozkwitu 
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej nie zostało dotąd wyjaśnione w sposób 
zadowalający. Uwaga ta dotyczy zarówno literatury polskiej, jak i obcej. Temat 
ten w odniesieniu do Czech podjęła ostatnio V. Sadová, stawiając sobie za cel 
zbadanie tego problemu na przykładzie eksportu zboża, głównie zaś żyta, przy 
pomocy analizy nadłabskiego handlu zbożem, w szczególności zaś terenów nad 
Łabą i Ogrzą w okolicy miasta Litomierzyce, pod koniec XVI i w pierwszej 
połowie XVII w.

Rozważania swe zaczyna Autorka od przedstawienia poglądów, lansowanych 
w literaturze niemieckiej, rosyjskiej, polskiej i czeskiej, na rolę rynku we
wnętrznego i zewnętrznego w krajach położonych na wschód od Łaby, w powiąza
niu ze zjawiskiem tzw. wtórnego poddaństwa chłopów. Zdając sobie sprawę 
ze złożoności problemu, świadomie pomija takie zagadnienia, jak stan produkcji 
rolnej, wzajemny stosunek produkcji i towarowości gospodarstw szlacheckich 
i chłopskich, ponieważ wymagają one oddzielnych studiów. Podstawę opracowania 
stanowią rejestry.celne z lat 1597—1621 oraz 1629—1643, przechowywane w Archi
wum miasta Litomierzyce. Dla celów porównawczych Autorka wyzyskała księgi 
rachunkowe miasta Děčína z lat 1594, 1595 i 1601, rachunki za zboże z majątku 
nelahozeveskiego z lat 1624—1629 i z lat czterdziestych XVII w. oraz roczne 
rachunki za zboże z majątku Dolne Berzkowice z początku lat trzydziestych 
XVII w. Przeprowadziła również badania w archiwach NRD, które przyniosły 
rezultat w zasadzie negatywny, gdyż poza fragmentarycznymi wzmiankami do
tyczącymi handlu zbożem pomiędzy Czechami i Niemcami w XVI i w pierwszej 
połowie XVII w. nie znalazła danych dotyczących rozmiarów tego handlu.

Przeprowadzona przez Autorkę wnikliwa analiza litomierzyckich rejestrów 
celnych potwierdziła możliwości eksportowe zboża do południowej Saksonii, gdzie 
zwłaszcza na mało urodzajnych, ale gęsto zaludnionych, uprzemysłowionych 
terenach istniał popyt na zboże, a dogodne warunki transportowe sprzyjały roz
wojowi tego handlu. Eksport ten nie objął jednakże większego obszaru, ograni
czając się do okolic Litomierzyc. Również zasięg zbytu zboża czeskiego na tere
nie Saksonii i Niemiec nie był wielki, co było spowodowane monopolem Lipska 
i Magdeburga na handel zbożem oraz brakiem zainteresowania władców czeskich 
sprawami tego handlu. Przytoczone przez Autorkę dane statystyczne wskazują 
na niewielkie rozmiary eksportu. W latach 1597—1621 spławiano przez Litomie
rzyce przeciętnie po 18 667 „strychów” zboża rocznie, a w latach 1629—1643 
przeciętna spada do 13 045 „strychów”, przy czym w poszczególnych latach 
obserwuje się dość znaczne odchylenia związane już to z popytem na zboże 
w poszczególnych latach na rynku saskim, urodzajami, już to w latach wojny 
trzydziestoletniej z warunkami politycznymi i wojennymi. Wywody Autorki 
zmierzają do obalenia poglądu panującego dotąd w dawnej literaturze czeskiej, 
utrzymującej, że Czechy już w końcu XVI i na początku XVII w. eksportowały 
wielką ilość zboża, a nawet stanowiły spichlerz dla Niemiec.

Teza Autorki przedstawiona jest w sposób dość sugestywny, niemniej budzi 
pewne wątpliwości, które wynikają — jak się wydaje — z nie dość gruntownej 
krytyki rejestrów celnych. Jako dowód wiarygodności litomierzyckich rejestrów 
celnych Autorka przytacza fakt, że rejestrują one nie tylko zboże spławiane



Łabą przez miasto, lecz również ładowane bezpośrednio w Litomierzycach, a tak
że zwolnione od opłat celnych (s. 38). Wynika z tego jasno, że każdy transport 
zboża przewożony na tym odcinku Łaby musiał być oclony w Litomierzycach. 
Tymczasem na s. 50 Autorka powołując się przy innej okazji na litomierzyckie 
rejestry celne stwierdza, że „kupcy przy cleniu zboża w Litomierzycach skarżyli 
się na urzędników lovosickich, jakoby ich namawiali, aby w Litomierzycach 
zboża nie clili i urząd celny w Litomierzycach omijali”. Z przytoczonego tu 
cytatu widać znów, że istniały możliwości clenia spławianego Łabą zboża na 
innych komorach celnych, niekoniecznie zaś w Litomierzycach. W tej sytuacji 
liczby ustalone na podstawie litomierzyckich rejestrów celnych byłyby niepełne. 
Mimo woli nasuwa się tutaj pytanie, czy w systemie celnym na terenie Czech 
nie obowiązywała stosowana także w innych krajach, m. in. w Polsce, zasada, 
na podstawie której przewożony towar wystarczało oclić na jednej z komór 
celnych, przez które prowadziła droga, na dalszych zaś tylko okazać ceduły opła
conego cła. Szkoda również, że Autorka nie zbadała bliżej litomierzyckiej taryfy 
celnej. Być może, że i tam istniało kilka taryf celnych, którym mogły podlegać 
różne gatunki zboża, jak to miało miejsce w cytowanej w artykule Roudnicy 
(s. 39). Do pewnego stopnia mogłaby wskazywać na to okoliczność, że rejestry 
litomierzyckie notują w zasadzie tylko żyto. Należało tu uwzględnić również 
i to, że zeznania kupców i przewoźników nie zawsze odpowiadały faktycznemu 
załadunkowi, lecz były celowo zaniżane, a dalej możliwość przewozu zboża drogą 
lądową, szczególnie gdy w rachubę wchodziły niezbyt wielkie odległości, oraz 
kontrabandy, rozwiniętej zwłaszcza na terenach pogranicza.

Zagadnienie to wiąże Autorka z towarowością gospodarki rolnej. Bardzo 
słuszna i godna podkreślenia jest uwaga, że eksport zboża z okolic Litomierzyc 
nie świadczy wcale o tym, iż rozwój ekonomiczny postępował w ten sam sposób 
w innych dzielnicach Czech, dla których tezy tej nie można generalizować. 
Odnosi się to w szczególności do południowych Czech, skąd wywożono produkty 
rolne w sporych ilościach na uprzemysłowione tereny Górnej Austrii. Wskazują 
na to badania A. Miki, cytowane zresztą w recenzowanym artykule, oraz nie 
wyzyskane przez Autorkę materiały dotyczące handlu Czech z Saksonią znajdu
jące się w Státnim Ustřednim Archiwum w Pradze.

Należy odnotować także inne ważne stwierdzenie, że w okresie przed Białą 
Górą głównymi producentami zboża byli chłopi, a nie magnaci, a zmiany na tym 
odcinku dokonały się dopiero po wojnie trzydziestoletniej.

Kilka uwag krytycznych należy skierować pod adresem tłumacza artykułu. 
Niektóre pojęcia przetłumaczone zostały w sposób zbyt dosłowny, np. drugie 
poddaństwo zamiast używanego i przyjętego w literaturze terminu wtórne pod
daństwo, termin „paszport” czy też zwrot „to drugie poddaństwo powstało na 
terenach położonych na wschód od Łaby i w Polsce zachodniej (?)”. Razi używa
nie terminu „strych” na oznaczenie korca, który to termin jest nawet użyty 
w tym samym tomie „Roczników” przy innej okazji jako synonim korca czeskiego. 
W sposób dość dowolny zdaje się tłumaczono nazwy niektórych jednostek pły
wających po Łabie (statek, łódź, tratwa). Z kontekstu można wnioskować, że 
chodzi tu niekiedy o te same jednostki transportowe. Wątpliwości nasuwa rów
nież obciążenie łodzi na Łabie w XVII w., na których przewożono rzekomo 80, 
160 i 200 ton towaru (s. 48, przyp. 44). Nie wiadomo, czy wynikły one z winy 
tłumacza, czy też tak jest w istocie w oryginale. Są to bowiem ilości jak na 
owe czasy olbrzymie, zwłaszcza gdy je porównamy z obciążeniem podobnych 
środków transportowych na Odrze w XVII w., a nawet w początkach XIX stu



lec ia*. Większa ostrożność przy tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych byłaby 
tutaj bardzo pożądana.

Uwagi te obarczają jednak nie Autorkę artykułu, lecz tłumacza.
Artykuł V. Sádovej należy odnotować jako cenną, śmiałą w poglądach po

zycję o dużych walorach naukowych, która niewątpliwie zainteresuje szerszy 
krąg historyków i pobudzi do dalszych badań na tym odcinku.

M. Wolański

A. B r o ż e k ,  ROBOTNICY GÓRNOŚLĄSCY WOBEC MIGRACJI ROBOTNI
CZYCH Z GALICJI I KONGRESÓWKI (Zaranie Śląskie, 1961, z. 4, s. 775—786).

Artykuł A. Brożka jest trzecią pracą tegoż Autora, omawiającą problem 
zatrudnienia robotników z Galicji i Kongresówki na Górnym Śląsku. W 1958 roku 
ukazały się bowiem dwie jego większe rozprawy poświęcone napływowi na Śląsk 
robotników polskich spoza zaboru pruskiego l.

Autor oparł się w swoich wywodach na literaturze tak polskiej, jak i nie
mieckiej, materiałach z Zentralarchiv w Merseburgu, z Archiwów Wrocławskiego 
i Katowickiego oraz na prasie tegoż okresu. Mając dostęp do uporządkowanych 
już materiałów archiwalnych (zespół Rejencji Opolskiej Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu), omówił szerzej niektóre problemy związane z zatrudnieniem 
robotników z Galicji i Kongresówki poruszone w pracach A. Galosa1 2, który 
pracował nad tym zagadnieniem w okresie, kiedy w Archiwum Wrocławskim 
wiele jednostek archiwalnych było jeszcze niedostępnych.

Autor stwierdza, iż liczba robotników zza kordonu stale wzrastała, zwłaszcza 
w początkach XX w. Ten wzrost odbił się ujemnie na położeniu śląskiej klasy 
robotniczej i wpływał w pewnej mierze na emigrację miejscowej ludności do 
innych prowincji Niemiec (s. 776). Przede wszystkim zaś odbił się na poziomie 
płac w przemyśle górnośląskim, który kształtował się pod wpływem konkurencji 
siły roboczej spoza Śląska (s. 775).

Uwagę swoją koncentruje A. Brożek przede wszystkim na postawie robotni
ków górnośląskich wobec napływających z Galicji i Kongresówki polskich ro
botników zatrudnianych w przemyśle, pomija natomiast stosunek miejscowych 
robotników rolnych do galicyjskich sezonowców, masowo przybywających rów
nież w1 tym okresie na Śląsk, zwłaszcza do prac przy żniwach i wykopkach 
ziemniaków oraz buraków cukrowych. Ograniczenie rozważań tylko do robotni
ków przemysłowych wydaje się niesłuszne, zwłaszcza że Autor wyraźnie stwierdza 
w tytule artykułu, iż omawiać będzie stanowisko robotników górnośląskich wobec 
migracji robotniczych z Galicji i Kongresówki, a więc zatrudnionych tak w prze
myśle, jak i w rolnictwie. Napływ robotników sezonowych do rolnictwa był na

1 Por. M. W o l a ń s k i ,  Związki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII 
wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia (Prace Wrocławskiego Towa
rzystwa Naukowego, Seria A, nr 77), Wrocław 1961, s. 76.

1 A. B r o ż e k ,  Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Górnym 
Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w. (Sobótka, 1958, 
nr 4, 603—640); t e n ż e ,  Napływ robotników spoza zaboru pruskiego na Górny 
Śląsk w latach 1870—1914, Katowice 1958.

2 A. G a 1 o s, Walka kapitalistów górnośląskich o robotnika galicyjskiego 
(Sobótka, 1949, s. 160—186); t e n ż e ,  Rugi pruskie na Górnym Śląsku (Sobótka. 
1954, z. 1, s. 56—107).



tych terenach znaczny. W majątkach książąt pszczyńskich i innych pracowało 
wielu polskich „obieżysasów”.

Zjawisko obniżki płac i związana z tym konieczność wyjazdu za pracą 
miejscowej ludności notuje się przede wszystkim w okręgach rolniczych3. Napły
wający bowiem robotnik z Galicji lub Kongresówki nie był groźnym konku
rentem dla wykwalifikowanego robotnika w okręgach przemysłowych. Zresztą 
sezonowcy z Galicji czy też z Kongresówki, rekrutujący się z terenów rolniczych, 
chętniej szukali pracy na roli aniżeli w przemyśle.

Analizując stosunek prasy do omawianych zagadnień Brożek podkreśla: „Ka
tolik” nie był zdecydowanie niechętny robotnikom z Galicji, szukającym pracy 
na Śląsku. Trudno jednak nie podkreślić, że środowisku tego pisma, głoszącemu 
tego rodzaju hasła, nie chodziło o popieranie zagranicznych robotników — nawet 
jeżeli są to Polacy — lecz o zwerbowanie ich do swego obozu, bo w przeciwnym 
razie wpadną w sidła socjalistów. Ową taktykę rzekomego obrońcy robotnika 
udoskonali „Katolik” w okresie późniejszym.

Również niechętne stanowisko wobec robotników zza kordonu zajmował 
„Górnoślązak”. Był tak samo wrogi wobec nich, jak i ugrupowania „Katolika”. 
I jeżeli czasem „Górnoślązak” lub przywódca obozu, którego organem była ta 
gazeta, Korfanty, występował w obronie tych robotników, to nie czynił tego 
w ich interesie, lecz w celach taktycznych. Prawdą jest, że Wojciech Korfanty 
protestował na forum parlamentarnym przeciwko „nierównemu traktowaniu 
zagranicznych i zamieszkałych w kraju Polaków”, o czym wspomina A. Brożek 
w omawianej pracy (s. 783), ale ten sam działacz w wielu tajnych dokumentach 
występuje zupełnie jawnie przeciwko napływowi na Śląsk „mało kulturalnych” 
Polaków, którzy obniżają zarobki miejscowych robotników. Wystąpienie Korfan
tego na forum parlamentarnym było więc po prostu czczą demagogią.

Przeciwko polskim robotnikom występowała również < burżuazja niemiecka, 
obawiająca się wzmocnienia polskiego elementu na Śląsku.

Podsumowując swoje wywody A. Brożek stwierdza, iż stosunki między 
robotnikami zza kordonu a miejscowymi dalekie były od poprawnych (s. 784). 
Do tego stwierdzenia trzeba by chyba dodać, iż jedynie ruch lewicowy popierał 
i bronił robotnika z Galicji i Kongresówki na równi z robotnikiem miejscowym. 
Wyrazem tego będzie w późniejszym okresie działalność komunistów tak polskich, 
jak i niemieckich wśród polskich „obieżysasów”, którzy masowo przybywali do 
pracy na Śląsk w okresie międzywojennym.

Karol Fiedor

W. S c h u m a n n ,  OBERSCHLESIEN 1918/19. VOM GEMEINSAMEN KAMPF 
DEUTSCHER UND POLNISCHER ARBEITER, Ruetten & Loening, Berlin 1961, 
s. 314 +  mapa.

Problematyka brzemiennych w wydarzenia rewolucyjne lat 1918—1921 na 
Górnym Śląsku cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem wśród badaczy tego 
okresu. Do ich grona wszedł ostatnio Walter Schumann, historyk w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, którego dwa artykuły poświęcone problematyce

3 W. M a n k w pracy Wanderungen ausländischer Landarbeiter nach Deutsch
land, Leipzig 1928, stwierdza wyraźnie, iż tak przed I wojną ' światową, jak 
i w okresie późniejszym polscy robotnicy zza kordonu szukali pracy przede 
wszystkim w rolnictwie. Niewielka tylko liczba zatrudnionych była w przemyśle.



górnośląskiej spotkały się z zainteresowaniem w naszym k r a j u Ob e c n i e  Autor 
zebrał wyniki swych badań w obszernej dysertacji, przygotowanej na Uniwersy
tecie w Jenie w roku 1957. Za główny cel swej pracy postawił sobie „przedsta
wienie wspólnej walki niemieckich i polskich robotników w tym ważnym okręgu 
przemysłowym w latach 1918 i 1919” (s. 9), przy czym starał się przedstawić 
dzieje tej walki na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej, traktując tę walkę jako część 
i odcinek walki całej niemieckiej klasy robotniczej przeciw imperializmowi, mili- 
taryzmowi i wojnie.

Pracę poprzedza wstęp, w którym Autor wyłuszcza jej cele, podkreślając 
przy tym, że uważa swą pracę za „ukierunkowany środek w walce politycznej 
przeciw dzisiejszym rewanżystom i militarystorn z Bonn, którzy pod każdym 
względem starają się o kontynuację reakcyjnych tradycji dawnych rycerzy ma
szerujących na Wschód” (s. 10).

Rozdział pierwszy ma charakter wstępny i poświęcony jest opisowi położenia 
niemieckich i polskich robotników na Górnym Śląsku oraz ich walce z niemiec
kim imperializmem, militaryzmem i wojną w dobie pierwszej wojny światowej. 
Autor położył tu nacisk na opis sytuacji socjalnej i narodowej klasy robotniczej 
na Górnym Śląsku podczas wojny, po czym szczegółowo omówił walkę strajkową, 
dzieląc ją na trzy etapy: walki w latach 1914—1917, walki latem 1917 r. jako 
wynik rewolucji lutowej w Rosji oraz walki strajkowe 1918 r. jako skutek wpły
wów rewolucji październikowej w Rosji. Wymienione sprawy były przedmiotem 
badań polskich autorów1 2 i dlatego w tym zakresie omawiana książka nie wniosła 
wiele nowego materiału. Wątpliwości budzi sprawa danych statystycznych, które 
u Schumanna wykazują często rażącą niezgodność z danymi H. Zielińskiego, 
jako że prace tych autorów oparte są na różnych materiałach źródłowych. 
Np. u Schumanna (s. 16) podaje się liczby robotników zatrudnionych w różnych 
gałęziach przemysłu daleko odbiegające od liczb podanych przez H. Zielińskiego 
(Położenie i walka górnośląskiego proletariatu..., s. 27); podobna niezgodność za
chodzi w szacunku liczby zatrudnionych w tymże przemyśle jeńców wojennych 
(s. odpowiednio: 20 i 27) oraz w zakresie czasu pracy w kopalniach górnośląskich 
(s. odpowiednio: 24 i 35). Obowiązkiem Schumanna jako autora późniejszego była 
weryfikacja liczb H. Zielińskiego i w wypadku, kiedy nowe dane obalają przy
jęte dotąd poglądy, trzeba było przecież uzasadnić racjonalność i wyższość swoich 
własnych badań.

Rozdział drugi — najobszerniejszy, bo obejmujący blisko 100 stron — za
wiera analizę przebiegu rewolucji listopadowej na Górnym Śląsku. Jest to naj
lepszy rozdział książki, przynosi bowiem szereg nowych ustaleń, szczególnie 
w zakresie organizacji rad robotniczych i żołnierskich na Górnym Śląsku. Trudno 
tu streszczać wywody Autora; wystarczy wskazać, że najpierw scharakteryzowany 
został wybuch i przebieg rewolucji, po czym Autor poddał dokładnej analizie 
działalność rad na różnych szczeblach. W drugiej części tego rozdziału omówiona

1 W. S c h u m a n n ,  Die Lage der deutschen und polnischen Arbeiter in 
Oberschlesien und ihr Kampf gegen den deutschen Imperialismus in den 
Jahren 1917 und 1918 (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1956, nr 3); t e n ż e ,  
Zur Rolle der Räte in der Novemberrevolution in Oberschlesien (tamże, 1956, 
nr 4). Por. również art. F. S z y m i c z k a ,  Rady robotnicze i żołnierskie w nie
mieckiej rewolucji 1918 roku w świetle najnowszych badań historyków NRD 
(Zaranie Śląskie, 1958, nr 4).

2 H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiej klasy robotniczej podczas 
wojny światowej (Sobótka, 1955, nr 1—2); t e n ż e ,  Położenie i walka górnośląskie
go proletariatu w latach 1918—1922, Warszawa 1957, s. 14—51.



została problematyka związana z powstaniem KPD na Górnym Śląsku oraz walki 
strajkowe robotników w grudniu i styczniu 1919 r.

Wątpliwości budzi teza Autora, jakoby narodowe tendencje wśród polskiej' 
klasy robotniczej na Górnym Śląsku wystąpiły po raz pierwszy w całej pełni 
(„zur vollen Wirksamkeit”) dopiero w trakcie styczniowych walk strajkowych 
w 1919 r. (s. 142). Wydaje się na podstawie dotychczasowego stanu badań, że 
termin ten należałoby przesunąć już na listopad i grudzień 1918 r. W ogóle 
niezbyt szczęśliwie postąpił sobie Autor przy rozpatrywaniu kwestii narodowej 
na Górnym Śląsku w omawianym okresie. Splot elementów walki klasowej z wal
ką o wyzwolenie narodowe był tak nierozerwalny, że w wielu wypadkach trudno 
powiedzieć, które z tych elementów górowały, Schumann zaś nie odróżnia nacjo
nalizmu narodu uciskanego od nacjonalizmu narodu uciskającego (s. 37, 127). 
W tej kwestii należy koniecznie wziąć pod uwagę wskazanie Lenina: „O i l e  
burżuazja narodu uciśnionego walczy z burżuazją uciskającą, o t y l e  zawsze 
i w każdym wypadku, i najbardziej ze wszystkich stanowczo jesteśmy z a, my 
bowiem jesteśmy najbardziej śmiałymi i najbardziej konsekwentnymi wrogami 
ucisku” 3.

Omawiając w związku z tymi sprawami stanowisko KPD wobec kwestii pol
skiej Autor przytacza in extenso oświadczenie KC KPD z 12 lutego 1919 r. 
(s. 257—260), przy czym twierdzi, że oświadczenie to zawiera jeden tylko błąd: 
nie podnosi ono żądania prawa do samostanowienia (s. 128). Ocena taka wydaje 
się uproszczona; fałszywie w oświadczeniu postawiona została sprawa zachodnich 
granic Polski w oświetleniu Marksa i Engelsa; nie jest też prawdą, że Polska 
w 1919 r. zamierzała rozpocząć wojskową ekspansję na zachód; sprzeciw budzi 
twierdzenie, że w tym okresie nie Piłsudski, lecz Dmowski decydował o kierunku 
polityki polskiej („Dmowski hat in Wirklichkeit das Heft in den Händen” — 
s. 258), jak to sugerowało oświadczenie.

W rozdziale trzecim referuje Autor masowe walki górnośląskiego proletariatu 
w okresie od marca do maja 1919 r., tj. w okresie rozpoczynającego się kryzysu 
powojennego. Rozdział czwarty obrazuje przygotowania i wybuch strajku general
nego oraz pierwszego powstania śląskiego w sierpniu 1919 r. W tych sprawach 
Autor — jakkolwiek nie wyszedł w zasadzie poza dotychczasowe ustalenia — 
wzbogacił przecież naszą wiedzę o tym okresie przez wyzyskanie nowych mate
riałów archiwalnych i wprowadził do obiegu naukowego bogatą dokumentację 
dla uzasadnienia sądów, które niejednokrotnie traktowane były dotychczas jako 
hipotezy.

W zakończeniu Autor podsumowuje wnioski ze swej pracy. Jego zdaniem, 
ugruntowała się wśród szeregów rewolucyjnego proletariatu na Górnym Śląsku 
świadomość, że demokracja, wolność i budowa nowego porządku społecznego są 
do osiągnięcia jedynie w  drodze konsekwentnej walki z imperializmem i milita- 
ryzmem. Przebieg walk rewolucyjnych wykazał, że klasa robotnicza nie może 
wyzyskać na swe cele burżuazyjnego aparatu władzy, jakim na wyższych i średnich 
szczeblach stały się rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Brak rewolucyj
nej partii robotniczej i zbyt późne ukonstytuowanie się KPD na Górnym Śląsku 
przyczyniły się do klęski rewolucji, w czym sporą zasługę posiada również nacjo
nalistyczna propaganda polska, która oderwała uwagę proletariatu od sprawy 
wyzwolenia społecznego. Niemniej pierwsze powstanie nosiło charakter walki 
głównie społecznej, w której tłumieniu zainteresowane były polska i niemiecka 
burżuazja w sposób solidarny.

3 Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym, Warszawa 1954, s. 256 (pod
kreślenia oryginału).



W aneksie zamieścił Autor 12 dokumentów w całości lub we fragmentach, 
które ilustrują Jego podstawowe tezy. Wybór ten można uważać za trafny, z wy
jątkiem dokumentu VI. Jest to odezwa KPRP do proletariatu Galicji i Śląska 
(Cieszyńskiego!) z lutego 1919 r., która znalazła się w książce przez nieporozu
mienie, gdyż odnosi się ona do zupełnie innego terenu o specyficznej problematyce. 
Cztery tablice -statystyczne, dotyczące płac, czasu pracy, fluktuacji cen oraz 
strajków, zamykają wraz z wykazem źródeł i literatury oraz indeksami omawia
ny tom.

Na jakich materiałach oparł Autor swą pracę? Wyzyskał intensywnie mate
riały Niemieckiego Archiwum Centralnego w Merseburgu (akta centralnych 
władz pruskich) i w Poczdamie (akta centralnych władz Rzeszy). Częściowo wy
zyskane zostały materiały w archiwach polskich, we Wrocławiu, Opolu, Katowi
cach, Gliwicach i Bytomiu. Z zespołów wrocławskich najwięcej materiału do
starczył autorowi zespół Volksrat zu Breslau. Słabo wyzyskana została prasa, 
gdyż na terenie NRD nie ma niemieckich gazet z terenu Górnego Śląska. Autor 
nie zna języka polskiego, toteż prawie zupełnie pominął polską prasę, również 
z opracowań polskich prawie nie korzystał; dostępnych było mu tylko kilka pol
skich artykułów (m. in. K. Popiołka, F. Ryszki, H. Zielińskiego), których nie
mieckie przekłady przechowywane są w instytutach historycznych w NRD. Po
minięcie źródeł, prasy i literatury w jeżyku polskim jest oczywiście sporym 
mankamentem omawianej książki.

Autor popełnił i ten błąd, że zlekceważył materiały archiwalne, wyproduko
wane przez władze niższego szczebla, które są zwykle bardziej szczegółowe niż 
akta władz centralnych. Omawiając sprawę powstania oleskiego w 1919 r. 
(s. 232) ograniczył się do materiałów merseburskich, gdy w archiwum Wrocław
skim znajdują się obfitsze materiały do tego zagadnienia4.

W sumie książka Schumanna posunęła naprzód naszą wiedzę o omawianym 
okresie, tak obfitym w skomplikowaną problematykę społeczną i narodowo- 
-wyzwoleńczą. Z tego względu zasługuje ona na uwagę i pozytywny osąd; fakt 
wydania takiej właśnie książki w zaprzyjaźnionej z nami republice niemieckiej 
i wśród narodu, którego spora część patrzy na sprawy walki ludu górnośląskiego 
oczyma reakcyjnych militarystów i rewizjonistów, wydaje się godny specjalnego 
podkreślenia. Niemniej istnieje konieczność dalszych intensywnych badań oma
wianej problematyki, a szczególnie węzłowej sprawy obiektywnych i subiektyw
nych warunków rewolucji społecznej na Górnym Śląsku.

Franciszek Hawranek

L. R ę g o r o w i c z ,  WYKONANIE POLSKO-NIEMIECKIEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ 
KONWENCJI ZAWARTEJ W GENEWIE 15 MAJA 1922 ROKU W ZAKRESIE 
SZKOLNICTWA, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1961, Instytut Śląski w Opolu, 
s. 147.

Wśród ostatnich wydawnictw Instytutu Śląskiego w Opolu zasługuje na 
uwagę publikacja Ludwika Ręgowicza dotycząca wykonania konwencji genewskiej 
w zakresie szkolnictwa. Praca ta zwraca uwagę nie tylko z powodu swego te
matu, poruszanego raczej rzadko, lecz przede wszystkim przez osobę Autora, 
Ludwik Ręgorowicz jest bowiem człowiekiem, na którym spoczywał obowiązek 
wykonywania postanowień konwencji genewskiej w tzw. Śląsku Wojewódzkim.

4 AP Wrocław, Zespół Rejencji Opolskiej, Biuro Prezydialne, sygn. 305 
(t. „Rosenberger Aufstand”).



Będąc naczelnikiem Wydziału Oświecenia Publicznego w województwie śląskim 
sam stosował przepisy o szkolnictwie mniejszościowym i najwięcej w tej mierze 
powinien mieć do powiedzenia.

Mimo iż praca L. Ręgorowicza ma postać rozprawy naukowej (aparat naukowy, 
dodatki źródłowe), nie można jej traktować i oceniać jako wypowiedzi uczonego. 
Wbrew wybranej przez Autora formie wypowiadania się i sposobowi narracji 
jest to bowiem przede wszystkim wypowiedź o charakterze pamiętnikarskim. 
I o tym — czytając książkę — należy pamiętać.

Ludwik Ręgorowicz zamyka swe wywody na bez mała 50 stronicach druku. 
Przede wszystkim przedstawia stosunki polityczne i szkolne na Górnym Śląsku 
w chwili przyłączenia go do Polski po plebiscycie i decyzji konferencji ambasa
dorów. Następnie mówi o konwencji górnośląskiej i jej przepisach dotyczących 
szkolnictwa, o publicznym szkolnictwie powszechnym, czyli tzw. szkołach mniej
szościowych, o ich powstawaniu i znoszeniu, o komisjach szkolnych, o szkolnictwie 
prywatnym powszechnym (podstawowym), o szkołach zawodowych, uzupełniają
cych, średnich i wyższych (te ostatnie w rozumieniu systemu szkolnego Prus 
odpowiadające polskiemu gimnazjum). Również wiele stosunkowo miejsca (dwa 
rozcftiały) poświęca kwestii nauczycielstwa szkół mniejszościowych wszystkich 
stopni. Na zakończenie pracy zostały umieszczone dwa rozdziały o charakterze 
przeważnie statystycznym: rozwój szkolnictwa mniejszościowego oraz wykona
nie konwecji genewskiej przez Niemców.

Wywody Autora są zwięzłe, lecz nie pozostawiają bez wzmianki żadnej 
z istotnych kwestii z dziedziny interesującej go problematyki. Są one formuło
wane według pewnego wyraźnego schematu. Przede wszystkim Autor referuje 
odpowiednie przepisy konwencji genewskiej, następnie przytacza poważniejsze spory 
i wydane w związku z nimi akty, obowiązujące obie strony konwencji (poglądy 
prezydenta Komisji Mieszanej, orzeczenia Trybunału Haskiego itd.), aby potem 
przejść do ogólnego przedstawienia faktów. Mimo powyższego schematu i dużej 
dyscypliny pisarskiej Autora wyrażonej w lakoniczności wywodów — czasem 
zbyt daleko posuniętej — praca jego ma przede wszystkim znaczenie jako relacja 
naocznego świadka i uczestnika realizacji pewnych postanowień konwencji na 
terenie Rzeczypospolitej.

Ostatni rozdział pracy (Wykonanie konwencji przez Niemców) dowodzi, że 
Autor zamierzał pozbawić dany przez siebie obraz koniecznej w jego ujęciu 
jednostronności. Łatwo zrozumieć, że zamysł ten nie przyniósł spodziewanego re
zultatu i rozdział ten czyni wrażenie dopisku do całości wywodów.

Trudno jest wyrażać się tu krytycznie czy pochlebnie o stronie źródłowej 
publikacji L. Ręgorowicza. Na wstępie już stwierdzono, że praca jego ma przede 
wszystkim (lub nawet wyłącznie) znaczenie jako wypowiedź o charakterze pa
miętnikarskim. W tej sytuacji niewątpliwa jednostronność i niekompletność po
woływanych przez niego źródeł jest sprawą bez znaczenia.

Bardzo cenne w publikacji L. Ręgorowicza są dodatki źródłowe, które za
wierają szereg nader interesujących tekstów i dokumentów. Na szczególne pod
kreślenie zasługuje wśród nich akt, zawierający notatki z uwagami wojewody 
śląskiego dotyczące skargi niemieckiej do Trybunału w Hadze. Zbyteczne na
tomiast zupełnie wydaje się dołączanie do publikacji tekstu odpowiednich roz
działów konwencji genewskiej. Zamieszczone tam przepisy zostały zreferowane 
w pracy, są prócz tego łatwo i ogólnie dostępne.

Jest dużą zasługą Instytutu Śląskiego w Opolu, że potrafił dojrzeć właściwe 
znaczenie pracy Ludwika Ręgorowicza i udostępnił ją szerzej publiczności. Szkoda 
jednak, że redakcja naukowa Instytutu nie pomyślała o tym, by skłonić Autora 
do pominięcia w jego pracy truizmów i do silniejszego przesycenia jej akcentami



pamiętnikarskimi. Tak samo dobrze byłoby się stało, gdyby odradzano Autorowi 
nadawanie jego pracy postaci rozprawy naukowej. Może ona wprowadzać w błąd 
i prowokować do niezasłużenie surowych ocen i wypowiedzi.

Kazimierz Orzechowski

OPAVSKO A SEVERNÍ MORAVA ZA OKUPACE, zpracoval Josef Orlik, 
Ostrava 1961, s. 216.

W ramach wydawnictw Instytutu Śląskiego (Slezsky Ustav) w Opawie wy
szła w roku 1961 publikacja, zawierająca szereg tajnych raportów hitlerowskich 
władz okupacyjnych z terenu ówczesnej tak zwanej rejencji opawskiej z lat 
1940—1943. Wydawnictwem tym, jak czytamy w przedmowie, Instytut zapocząt
kował serię wydawnictw materiałowych i studiów, które poświęcone być mają 
okresowi okupacji hitlerowskiej. W omawianej — pierwszej z tej serii — publi
kacji zamieszczono 23 miesięczne sprawozdania prezydenta rejencji opawskiej, 
wysyłane do Konrada Henleina jako namiestnika „Kraju Sudeckiego”, 4 kwar
talne sprawozdania tegoż prezydenta dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Rzeszy oraz jedno kwartalne, dotyczące tylko spraw gospodarczych, przeznaczone 
również dla namiestnika Rzeszy.

Publikacji tej — jak wynika z przedmowy redaktora wydawnictwa, dra Ande- 
lina Grobelnego .— postawiono wyraźny cel, cel przede wszystkim polityczno- 
-wychowawczy. Chodzi mianowicie o przypomnienie, a młodszemu pokoleniu 
o pokazanie poprzez dokumenty, które wyszły z rąk okupanta, sytuacji, jaka 
panowała na tym terenie w czasie hitlerowskiej okupacji, aby w ten sposób przed
stawić z jednej strony obraz działalności okupanta, zmierzającej do eksterminacji 
czeskiego narodu, a z drugiej strony dać świadectwo bohaterstwu czeskiego na
rodu, jego walce z najeźdźcą toczonej na różnych polach. W przedmowie zwró
cono uwagę również na aktualne znaczenie polityczne wydawnictwa, wynikające 
z tego, że obecnie w Niemieckiej Republice Federalnej coraz silniej odżywają 
tendencje rewizjonistyczne, skierowane przeciwko innym narodom, przy udziale 
często tych samych ludzi, którzy w czasach okupacji realizowali eksterminacyjne 
plany hitlerowskiego okupanta na tym i innych terenach.

To polityczno-wychowawcze, popularyzacyjne w pierwszym rzędzie przezna
czenie wydanego zbioru sprawozdań prezydenta rejencji zadecydowało o do
borze, a przede wszystkim sposobie ich opublikowania. A więc przede wszyst
kim wszystkie sprawozdania opublikowano nie w oryginalnym, niemieckim 
brzmieniu, ale w tłumaczeniu na język czeski, co oczywiście umożliwia zapozna
nie się z nimi najszerszym kołom czytelników. Tylko te części sprawozdań, 
które dotyczą ludności czeskiej, opublikowane zostały w pełnym brzmieniu, 
wszystkie pozostałe zostały streszczone w pewnego rodzaju regestach, w których 
podaje się najistotniejsze myśli. Celem ułatwienia rozumienia poruszanych w spra
wozdaniach spraw zaopatrzono je licznymi, nieraz wcale obszernymi przypisami, 
w których wyjaśnia się poruszane wydarzenia, występujące nazwy itp. W uwa
gach wstępnych omówił Wydawca istniejący w okresie okupacji podział admini
stracyjny, strukturę aparatu administracyjnego, zachodzące w nim zmiany.

Sprawozdania nie obejmują całego okresu okupacji, pierwsze, pochodzące 
z początków grudnia 1940, dotyczy miesiąca listopada tego roku, ostatnie, z grud
nia 1943, charakteryzuje sytuację w listopadzie tego roku. Prócz tego nie docho
wały się sprawozdania za wszystkie miesiące czy kwartały; i tak dla roku 1940 są 
jedynie dwa miesięczne sprawozdania, dla roku 1941 — 4 miesięczne i jedno 
kwartalne, wypełniające częściowo lukę, dla roku 1942 — 5 sprawozdań miesięcz



nych i jedno kwartalne, obejmujące jednak miesiące posiadające sprawozdania 
miesięczne, wreszcie dla roku 1943 istnieje komplet, 11 miesięcznych sprawozdań 
i dwa kwartalne. Kwartalne sprawozdanie dotyczące tylko spraw gospodarczych 
pochodzi z końca 1942 r.

Luki wynikające z braku sprawozdań dla niektórych okresów Wydawca wy
pełnia w pewnym przynajmniej stopniu w ten sposób, że zamieszcza zwięzłą 
jak gdyby kronikę najważniejszych wydarzeń danego okresu.

W uwagach wstępnych informuje wreszcie Wydawca czytelnika zarówno
0 charakterze sprawozdań, jak i przedstawia w zarysie ich główne spostrzeżenia
1 informacje. Wydawca widzi i zwraca czytelnikowi uwagę na jednostronność 
i ograniczoność obrazu, jaki rysuje się na podstawie opublikowanych sprawozdań. 
Ograniczoność ta wynika nie tylko z braku sprawozdań za niektóre miesiące, 
nie tylko z tego, że dotyczą one tylko jednej trzeciej „Kraju Sudeckiego”, ale 
przede wszystkim z tego, że okupant widział i znał mimo rozbudowy swego apa
ratu policyjnego i administracyjnego tylko pewne sprawy, jako że jego aparat 
nie miał dostępu do czeskich mas ludowych, które — jak pisze Wydawca — 
odgrodziły się od niego nieprzebytym murem. Na marginesie tego twierdzenia 
Wydawcy miałbym jednak pewne wątpliwości, czy mur ten był naprawdę tak 
zupełnie nieprzebyty, czy rzeczywiście okupant nie miał możności poznawania 
przynajmniej w pewnym stopniu tego, co czuł i myślał naród czeski. Same zresztą 
zawarte w sprawozdaniach obserwacje i stwierdzenia władz okupacyjnych do
wodzą, że władze te miały dość dużą możność poznawania nastrojów i poglądów 
czeskiego społeczeństwa, i to nie tylko tych, które okazywane były w jakiś 
sposób manifestacyjny.

Okupant znał niewątpliwie — jak to podkreśla Wydawca — znacznie lepiej 
nastroje i poglądy niemieckich mieszkańców kraju, stąd mógł je przedstawić 
w sposób bardziej zbliżony do prawdy. W sposób otwarty, nieraz wprost bru
talny, sprawozdania te, noszące charakter poufnych czy tajnych, odsłaniają 
dążenia i politykę okupanta wobec czeskiego narodu, jej chwilowe ograniczenia 
wynikające z potrzeb toczonej wojny. Sprawozdania prezydenta rejencji oparte 
na raportach landratów miały za zadanie informować wyższe władze o stosun
kach i nastrojach panujących wśród mieszkańców kraju, zarówno niemieckich, 
jak i czeskich. O tym mówiły sprawozdania miesięczne. Specjalnie zaś ludności 
czeskiej poświęcone były owe sprawozdania kwartalne, wysyłane do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Sprawozdania obejmowały bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień, dotyczyły różnorodnych przejawów życia politycznego, gospodarczego, 
kulturalnego, wyznaniowego. Pokazują one między innymi postawę i nastroje 
ludności niemieckiej, nastroje ulegające pod wpływem ponoszonych na frontach 
klęsk coraz większemu pogorszeniu, ilustrują w sposób niewątpliwy zdecydowanie 
wrogą okupantowi postawę czeskiego społeczeństwa, jego przekonanie o nieuchron
ności niemieckiej klęski, zwłaszcza od chwili załamania się frontu wschodniego, 
jego wewnętrzną narodową solidarność a równocześnie wrogość w stosunku do 
okupanta i niemieckich współmieszkańców, podają przykłady współpracy ludności 
czeskiej z jeńcami rosyjskimi oraz robotnikami, głównie polskimi, sprowadzo
nymi tutaj przemocą, przytaczają dane o likwidowaniu tajnych czeskich organi-, 
zacji, przeważnie komunistycznych, o stosowanych represjach przeważnie za na
gminne słuchanie zagranicznego radia. Wydawca nie informuje, zapewne z braku 
odpowiednich danych, czy sprawozdania prezydenta ujmowały wszystkie tego ro
dzaju wypadki (nielegalne organizacje, represje okupanta, partyzantka itp.), 
czy też — podobnie jak to miało miejsce np. na ziemiach polskich — sprawozdania 
te raczej pomijały sprawy, których śledzeniem i prześladowaniem zajmowało się 
gestapo i żandarmeria. Toteż na skutek tego nie wiadomo, czy wymienione w tych



sprawozdaniach organizacje nielegalne i represje okupanta w stosunku do czeskie
go ruchu oporu obejmują wszystko z uwzględnieniem luk wynikających z braku 
szeregu sprawozdań — co okupant wiedział o czeskim ruchu oporu na tym te
renie, czy też może dalsze informacje na ten temat można by znaleźć w osobnych 
raportach żandarmerii czy gestapo, podobnie jak to ma miejsce np. dla polskich 
ziem wcielonych w roku 1939 do Rzeszy.

Nasuwa się w związku z tym porównanie tych sprawozdań ze sprawozda
niami podobnego typu, opracowywanymi dla polskich ziem wcielonych do Rzeszy, 
między innymi dla Górnego Śląska. Z jednej strony widać szereg podobieństw, 
ale z drugiej i pewne różnice. Różnice te, niezależnie od innych okoliczności, są też 
w pewnym stopniu zapewne konsekwencją nieco odmiennych metod działalności 
hitlerowskiego okupanta na terenach czeskich i polskich włączonych do Rzeszy. 
Przy istnieniu niewątpliwie tych samych zasadniczych celów, zmierzających do 
likwidacji polskiego bądź czeskiego narodu, co dokonać się miało najpierw na 
terenie ziem wcielonych do Rzeszy, istniały jednak pewne różnice. I tak np. 
okupant uznawał w rejencji opawskiej formalnie istnienie odrębnej czeskiej 
grupy narodowościowej, tolerował używanie tutaj czeskiego języka, pozostawił 
pewną ilość szkół czeskich, w których zatrudnieni byli czescy nauczyciele. 
Tymczasem np. na Górnym Śląsku, podobnie jak i na Pomorzu narzucił polskiej 
ludności niemiecką listę narodową, zakazywał posługiwania się polskim językiem 
i karał za to surowo, zlikwidował natychmiast wszelkie szkoły polskie, skiero
wując całą młodzież do szkół niemieckich, itp. Z tych odmiennych w pewnym 
stopniu warunków wynikały między innymi również nieco odmienne — w pewnym 
stopniu — metody obrony i walki narodu zagrożonego bezpośrednio w swym 
istnieniu.

Omawiane wydawnictwo posiada również pewne znaczenie z punktu widze
nia ściśle naukowego, a to dzięki temu, że ukazując ciekawy materiał źródłowy, 
informując o jego zawartości, stanowi wartościową wskazówkę i zachętę dla 
pracowników naukowych i kieruje ich do oryginalnych dokumentów, przechowy
wanych w archiwum.

Przede wszystkim jednak publikacja ta, zgodnie z intencjami wydawców, 
spełnia niewątpliwie bardzo pożyteczną rolę polityczno-wychowawczą dzięki 
pokazaniu poprzez świadectwa samego okupanta prawdy o hitlerowskim terrorze 
i o gorącym patriotyzmie i walce czeskiego narodu na opawskiej ziemi w obronie 
wolności i swego istnienia.

Kazimierz Popiołek

M. K u d e r ž i k o v á ,  ZLOMKY ŽIVOTA. LISTY Z VEZENI, Praha 1961.

Po prawie 20 latach ukazał się dziennik i listy więzienne pisane przez młodą 
dziewczynę we wrocławskim więzieniu na Freiburgerstrasse 1 w latach 1942— 
—1943. Maria Kuderžiková dostała się do więzienia za udział w konspiracyjnym 
ruchu komunistycznym na terenie ówczesnego protektoratu „Böhmen und 
Mähren”. Listy i dzienniki przemycane z wrocławskiego więzienia adresowane 
do rodziny ujawnione zostały w r. 1960, kiedy w numerze 5 tegoż roku opubli
kował jeden z jej ostatnich listów miesięcznik „Inostrannaja litieratura”. W na
stępnym roku miesięcznik ten opublikował sporą część dzienników ze wstępem 
M. Grygara (r. 1961, nr 1, s. 164—193). W tym samym roku ukazało się pierw
sze książkowe wydanie czeskie z nowym, zupełnie odmiennym wstępem M. Gry
gara. Wydawca zaznacza, że z całości rękopisu zmuszony był niektóre miejsca 
opuścić (pamiętnik ma charakter osobisty). Książka obejmuje notatki („grypsy”) 
z okresu od 7 grudnia 1942 do 26 marca 1943. Wszystkie listy, z wyjątkiem



ostatniego, pisane były w więzieniu na ul. Swiebodzkiej (ówczesna Freiburger
strasse), ostatni list z datą 26 III z więzienia przy ul. Klęczkowskiej 31 (ówczesna 
Kletschkaustrasse), gdzie wykonywano wyroki.

Maria Kuderžiková urodziła się 24 marca 1921 r. we wsi Wnorowy w Sło
wacji. Po roku 1938 wraz z rodziną mieszka na małej stacyjce na pograniczu 
protektoratu i Słowacji, chodzi do szkoły, przeżywa pierwszą miłość. Jej chło
piec wprowadza ją do konspiracyjnego młodzieżowego ruchu komunistycznego. 
Kuderžiková zna świetnie okoliczne pograniczne góry i lasy, dzięki czemu może 
na polecenie władz organizacyjnych przeprowadzać zbiegów przez granicę na 
teren Słowacji.

Po maturze pracuje w fabryce tekstylnej niedaleko Brna i oczywiście nadal 
działa w konspiracji. Kopiuje i kolportuje ulotki, bierze udział w aktach sabotażu.

Aresztowana została na terenie fabryki. Jak się okazało później, ktoś nie 
wytrzymał śledztwa i zaczął podawać nazwiska, między innymi nazwisko Kuder- 
žikovej.

Od aresztowania w roku 1941 przechodzi przez więzienie w Brnie, Pradze 
i dostaje się do Wrocławia w czerwcu 1942 r. Sąd nad nią odbył się 16 listopada 
tego roku w sali 322 Landesgerichtu przy ul. Schweidnitzerstadtgraben 2/3 (obecnie 
Podwale).

Maria Kuderžiková (numer więzienny 8 a J 138/42 1 H 197/42) skazana 
została na karę śmierci. Termin wykonania wyroku nie został podany. Naj
pewniej w dzień wykonania wyroku, a najpóźniej w przeddzień, przeniesiona 
została z ul. Swiebodzkiej na Klęczkowską, gdzie zginęła wraz z ośmioma in
nymi Czechami pod gilotyną. Tego dnia egzekucja rozpoczęła się o godzinie 
18,30. Dziewięć osób ścięto w ciągu 18 minut.

Jej więzienne listy i notatki — jak już wspomniano — dotyczą przede 
wszystkim spraw osobistych. Jak to sama wyraźnie stwierdza, obawia się o los 
przesyłanych grypsów, co z góry ogranicza ich treść. Znajduje się tu jednak 
materiał do opisu warunków życia więziennego w tym okresie. Są opisane 
więźniarki i służba więzienna, ale poza jednym wyjątkiem dla więźniarek 
i jednym dla służby M. Kuderžiková albo osób opisywanych w ogóle nie na
zywa (np. „ta Polka”), albo podaje tylko imię (dotyczy to współwięźniarek, 
z jakimi się przyjaźni — głównie Czeszek), albo podaje inicjał czy stanowisko 
przy opisie służby więziennej i aparatu śledczego.

W okresie między wyrokiem a egzekucją wraz z całym oddziałem pracuje 
przy produkcji zabawek dla niemieckiej firmy. Maluje koniki, ołowiane figurki 
żołnierzyków. Posiada więc pióro i tusz, co umożliwia jej pisanie. Przyjaciółki, 
współwięźniarki pomogły przemycić grypsy na zewnątrz.

Interesującą i rozbudowaną częścią dzienników są dyskusje z sobą i bliskimi 
na temat prostych i podstawowych poglądów filozoficznych. Szczególnie drama
tyczny jest jej dialog z matką na temat religii. Dziewczyna studiuje w więzie
niu jakiś podręcznik filozofii, Hegla, Schlegla, czyta powieści. Sprawy te wyglą
dają dosyć zagadkowo i wymagają komentarza od specjalistów z zakresu orga
nizacji więziennictwa w faszystowskich Niemczech. Autorka dzienników znajduje 
się w sytuacji uprzywilejowanej, skoro może raz w tygodniu wypożyczać książkę. 
Być może zaważył tu fakt, że siedziała w więzieniu karnym na oddziale „wy
pożyczonym” dla gestapo. W budynku gestapo brakowało miejsc.

Rzeczywistość opisaną w książce (z pewnością ukaże się wkrótce przekład 
polski) udało się uzupełnić materiałami wrocławskimi, głównie na podstawie 
publikacji K. Joncy i archiwum zgromadzonego przy Zakładzie Teorii Państwa 
i Prawa Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też przy pomocy rozmów



z osobami, które przeżyły wrocławskie więzienie. Zachowała się m. in. też me
tryka zgonu.

Informacje, które umożliwiają odtworzenie ogólniejszego tła sprawy, znaj
dujemy w dwu publikacjach polskich: K. J o n c y  Gilotyna wrocławskiego gestapo 
(Polityka, R. IV, 1960, nr 46 z 12 XI) oraz tegoż autora Skazańcy czechosłowaccy 
we wrocławskich więzieniach gestapo w l. 1939—1944 (Przegląd Zachodni, 1961, 
nr 5, s. 81—87).

Czesław Hernas


