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ARTYKUŁY

I STUDIA

MATERIAŁOWE

JOSEF POLIŠENSKÝ

ZWIĄZKI JANA JESSEŃSKIEGO Z WROCŁAWIEM
W dwa miesiące po egzekucji na placu Starego Miasta wychowanek
Akademii Praskiej, urzędnik stanowy, dyplomata i historyk Paweł
Ješín z Bezdězca wydał niewielką książeczkę poświęconą pamięci stra
conych przywódców powstania antyhabsburskiego. Anonimowo wydane
wspomnienie, popularne nawet podobno na dworze „zimowego” króla
Fryderyka Falskiego w Hadze, pt. Zachaea Pulegia ze Zbyšin Posmrtná
paměť... slavného Království českého i ničemnosti habsburské krátce
dotčeno, wspomina szczególnie gorąco przyjaciela Ješina, rektora uni
wersytetu praskiego, Jana Jeseńskiego-Jesseniusa: „Jan Jessenius
z Jesena, Węgier pochodzący z rodziny szlacheckiej, doktor medycyny
i filozofii, znany profesor Uniwersytetu najpierw Wittenberskiego, po
tem Praskiego, w tym czasie jego rektor, sławny anatom, który mógł
być rywalem zarówno Hipokratesa, jak i młodszego Vessaliusa, mąż
o wielkiej bystrości, wymowie, praoowitości, wsławił się wieloma po
selstwami do Węgier z ramienia stanów. Jego popularność wzrosła, gdy
z naruszeniem prawa międzynarodowego został aresztowany na Wę
grzech przez wiarołomnego tyrana i przewieziony do więzienia
w Wiedniu. Sekty, która kłamliwie nadawała sobie imię Jezusa,
wystrzegał się jak plagi zesłanej na powszechne dobro, lecz gminę
pisarską (literacką) popierał usilnie i niósł jej pomoc” i.
Wieść o „doktorze Jesseniusie, praskim profesorze, któremu wyrwa
no język, ścięto głowę oraz poćwiartowano ciało i rozwieszono na czte
rech palach szubienicy obok wiedeńskiego gościńca”, rozeszła się daleko.
O tej barbarzyńskiej karze dowiedziano się w Londynie z francuskiej

1
Zachaei Pulegii de Zybisin Parentatio heroibus bohemis a Ferdinando II
Pragae indigna passis. Qua jus causaque statuum inclyti Regni Bohemiae, & ini
quitas Habsburgicorum strictim quoque perstringuntur. Anno MDCXXI, wyd.
F. M. Bartoš, Pragae Bohemorum 1937. Najnowszego przekładu dokonali: K. Hrdina,

Posmrtná paměť českým hrdinům, popraveným 21. června 1621 na Staromětském
Náměstí, Praha 1938, oraz Fr. Hermanský w antologii Duchem i mečem, Praha
1958, s. 575.

relacji, natomiast członkowie rady miasta Lewoczy na Węgrzech i inni
z wysłanego 24 czerwca 1621 r. niemieckiego „Ordynarii” z opisem
śmierci znanego wysłannika stanów czeskich i króla czeskiego2.
Jeszcze w połowie XVII w. krążyły po Europie opowiadania o mężnej
śmierci Jana Jesseniusa, tak jak je opisywała w 74 rozdziale Historia
persecutionum ecclesiae Bohemicae3.
Po 1648 r. jednak pamięć o rektorze Jesseniusie zanika w czeskim
środowisku. Sławne stały się natomiast jego prace lekarskie, ponieważ
w latach 1668 i 1674 zostały wydane w Norymberdze jego dzieła De
sanguine i Anweisung zur Wund-Artzney 4.
O Jesseniusie jako lekarzu wolno było pisać również w okresie
przedmaroowym i J. J. Hyrtl mógł wskrzesić pamięć Jesseniusa —
anatoma na Uniwersytecie Praskim w swych Dziejach zawodu le
karskiego wydanych w 1841 r. Od tego czasu do dnia dzisiejszego nie
było ani jednego historyka medycyny, którego by nie interesowała
działalność lekarska Jesseniusa. Chodziło tu bądź o kwestie drugo
rzędne, np. domysły, czy wykonana w Pradze przez Jesseniusa sekcja
zwłok opisana w pracy praskiego historyka medycyny, Niemca F. Pie
ką, była chronologicznie pierwsza, bądź o. próbę zgromadzenia mate
riału dotyczącego całego życia Jesseniusa5.
W październiku rewolucyjnego roku 1848 znalazło się nazwisko
Jesseniusa w historii Uniwersytetu Praskiego, wydanej przez W. W.
2 De Prague du 24 Juin 1621, Public Record Office, London, S. P. 101/42;
„Ordinari” z lat 1610—1621 i 1619—1625, Archiwum miejskie w Lewoczy, XVIII
4/1—64 i 8/1—189.
3 Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae, 2 wyd. łac., 1648, przypisywana
A. Hartmanowi i J. A. Komeńskiemu, por. wyjątek ‘z antologii Duchem i mečem,
s. 551—553; The History of the Bohemian Persecution from the Beginning of
their Conversion to Christianity in the Year 894 to the Year 1632, London 1640,
Oxford, Bodleian Library, Wood 211 (3).
4 D. Johannis Jessenii a Jessen Eq. Hung. De sanguine... a Jacobo Brunone...,
Norimbergae 1668. Universitní knihovna w Pradze — cyt. dalej UK — 48 H 3;
Knihovna Národního Musea w Pradze — cyt. dalej KNM — 51 G. 39; Johannis
Jessenii von Jessen Anweisung zur Wund-Artzney, Nürnberg 1674, UK 18 L 256,
KNM 51 E 73.
5 P. J. H y r t l , Geschichte der Anatomie an der Carl-Ferdinands Universität
in Prag, Prag 1841; J. S p o t t (Časopis lékařů českých, 1883, s. 340); F. P i c k ,

Denkschrift des Rektors Johannes Jessenius von Gross Jessen über die Erneuerung
der Prager Universität, Praha 1920; t e n ż e , Joh. Jessenius de Magna Jessen,
Arzt und Rektor in Wittenberg und Prag, Leipzig 1926; E. Š e d i v ý , M. Joh.
Jessenius de Magna Jessen (Cas. čes. lékárníků, 1921); E. V o n d r a k , O jedné
patologicko-anatomické pitvě snad první v Čechách (Cas. čes. lékařů, 1954,
s. 1274 n.); K. W e i g n e r , Z osudů anatomie na Karlové učení, Praha, 1926
(Zbiór Tomayera); B. M a t o u š k o v á , První pathologicko-anatomická pitva
u nás (Cas. čes. lékařů, 1955); B. K. R i p p a, K historii medicíny na Slovensku,
Bratislava 1956.

Tomka z okazji 500-lecia uczelni. Wprawdzie Tomek w przedmowie do
swej pracy podkreślił, że jeszcze przed wypadkami marcowymi miał
gotową w rękopisie pracę, to jednak wydaje się kwestią sporną, czy ta
pośrednia obrona antyhabsburskiej działalności członków Uniwersytetu
Praskiego w okresie powstania stanowego 1618—1620 r. mogła powstać
za rządów Metternicha i Sedlnitzkiego. Jest zresztą charakterystyczne,
że Tomek po rewolucji 1848—1849 r. nie dostarczył już czeskiego opra
cowania historii uniwersytetu6. O ile jednak Tomek, przynajmniej
w 1848 r., dążył do szerszego ujęcia tematu, to jego następca, Z. Winter,
ograniczył się, niestety, do opracowania dziejów praskiej uczelni tylko
na podstawie źródeł z uniwersyteckiego archiwum7.
W okresie początków faszyzmu profesor niemieckiego uniwersytetu
w Pradze, Wilhelm Wostry, cytował pracę Z. Wintera jako przykład
nieznajomości czeskiego, natomiast jego młodszy kolega, Rudolf
Schreiber, wytłumaczył wielkość Jesseniusa jako wyraz przewagi kul
tury dworskiej nad kulturą reprezentowaną przez uniwersytet, jego zaś
tragiczny koniec wyjaśnił w ramach jednego tylko aspektu zaangażo
wania się Czech w habsburskim lub antyhabśburskim bloku sił we
wnątrz Rzeszy8. Pogląd ten jeszcze teraz panuje powszechnie w NRF.
P. Sládek z tych samych powodów widzi w Jesseniusie anachronicz
nego przedstawiciela niemczyzny, a E. Bachmann zgoła reprezentanta
‘niemczyzny „karpackiej” 9.
Podobne pobudki nacjonalistyczne kierowały też autorem oficjal
nej faszystowsko-klerykalnej Historii słowackiej, F. Hrušowskim, gdy
domagał się, by profesora uniwersytetu, sławnego anatoma Jana
Jesseniusa z Jesena zaliczyć do narodowości słowackiej 10. Nacjonalizm
burżuazyjny starszych historyków węgierskich doprowadził logicznie
do tego, że kładli oni nacisk na węgierskie pochodzenie Jesseniusa n.
6 W. W. T o m e k ,

Geschichte der Prager Universität, Prag 1848, s. 193,

200— 201, 207.
7 Z. W i n t e r , Děje vysokých škol pražských od secese cizích národů po dobu
bitvy bělohorské (1404—1622), Praha 1897; t e n ż e , O životě na vysokých školách
pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. v., Praha 1899.
8 W. W o s t r y ,
Das Deutschtum Böhmens zwischen Hussitenzeit und
dreissigjährigen Kriege. Das Sudetendeutschtum, wyd. 1, Brno—Praha b.d. (1938),
s. 346; R. S c h r e i b e r , Böhmisches Leid in der Verfallszeit des Reiches. Böhmen
und Mähren im Werden des Reiches, Praha 1943, s. 83.
9 Obydwie prace znajdują się w zbiorze Die Deutschen in Böhmen und Mäh
ren. Ein historischer Rückblick, wyd. H. Preidel, Gräfelfing bei München 1952,

s. 165—166, 210.
10 F. H r u š o v s k ý , Slovenské dějiny, Martin 1939, s. 191.
11
K. D e m k o, A magyar-cseh konfoderáció és a besztercebányai országgulés
1620, Szátadok 1886; patrz bibliografia w pracy D. K o s á r y , Bevezetes a magyar
törtenetem..., t. I, Budapest 1951, s. 338—339.

Tylko iw historiografii austriackiej nie przejawiało się zaintereso
wanie narodowością Jesseniusa, chociaż działał on także w Wiedniu.
Prohabsbursko ujęte prace współczesnych historyków austriackich,
zwłaszcza A. Wandruszki i H. Hantschego, dają mimo to lepszą podstawę
do zrozumienia działalności Jana Jesseniusa niż spory o jego przyna
leżność etniczną. Nie istnieje bowiem żadna wątpliwość co do tego, że
na placu Starego Miasta zginął Jessenius jako niebezpieczny wróg ka
tolickiej polityki Habsburgów, a nie jako bezbożny anatom, który we
dług kroniki Keteliusa ćwiartował ludzi i ostatecznie sam został po
ćwiartowany 12. Działalności politycznej Jesseniusa nie da się oddzielić
od jego praktyki zawodowej i naukowej. W związku z nimi pozostają
też poglądy filozoficzne, o których nasi specjaliści niezbyt wiele do tej
pory wiedzieli 13.
Mimo że zbadanie politycznej działalności Jesseniusa da nam okazję
do naświetlenia z bądź co bądź odmiennego stanowiska problematyki
czeskiego powstania z lat 1618—1620, nie wolno nam zamykać oczu na
trudności związane z wykonaniem tego zadania. Starsza literatura nie
stanowi zbyt dużej pomocy przy rozwiązywaniu kwestii stojących dziś
przed historykiem. Przedbiałogórskie społeczeństwo czeskie dopiero
zaczynamy poznawać, a konieczne jest przede wszystkim wyświetlenie
podstawowych przeciwieństw istniejących w jego obrębie. To, czego
już w tej mierze dokonaliśmy, zyskało również uznanie międzynarodo-*
w e 14. Dużo gorzej przedstawia się natomiast nasza znajomość sprzecz
ności między feudalną a mieszczańską warstwą społeczeństwa stano
wego, szczególnie w zakresie jego ideologii.
Praca nasza stawia sobie za zadanie przede wszystkim:
1. Stwierdzenie klasowej i społecznej przynależności Jesseniusa,
a szczególnie wyświetlenie sprzeczności między faktem, że dumnie
ogłaszał swoje „urodzone” pochodzenie, a tym, że został stracony jako
jeden z mieszczańskich przeciwników Habsburgów.
2. Wyjaśnienie poglądów Jesseniusa na społeczeństwo i określenie
ich pochodzenia.
3. Ocenę jego znaczenia w walce przeciwko Habsburgom.
12 Por. np. F. P i c k , Die Prager Exekution i. J. 1621. Flugblätter und Abbildun
gen, Prag 1922 (Pragensia V).
13 V. N o v o t n ý , Za dvěma rektory pražské university, 1919; K. S v o b o d a ,
Jana Jesenského „Zoroaster" (Filologické listy, 1922, s. 208—212); J. K r á l ,
Jessenius filosof (Česká mysl, XIX, 1923); t e n ż e , Československá filosofie, Praha
1937, s. 10; A. P r a ž a k , Dějiny slovenské literatury, t. I, Praha 1950, s. 138—139;
J. P o p e l o v á , Jana Amosa Komenského cesta k všenápravě, Praha 1958,
s. 55 n.; Dějiny české literatury, t. I, Praha 1959, s. 342.
14 A. K l í m a , J. M a c ů r e k, La question de la transition du féodalisme au
capitalisme en Europe centrale (16e—18e siěcles) (Xle Congrěs International des
Sciences Historiques, Rapports IV, Stockholm 1960, s. 84—105).

Odpowiedź na pierwsze pytanie powinna być jak najbardziej do
kładna. Trudność jednak polega na tym, że nie możemy jej udzielić bez
przyjrzenia się dalszym kwestiom. Fakt, że Jessenius, zwłaszcza od
czasu ukończenia (po osiągnięciu podwójnego doktoratu) studiów, stale
powołuje się na to, że jest rycerzem węgierskim, jest na pierwszy rzut
Oka odpowiedzią wyraźną. Jednak tylko na pierwszy rzut oka.
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że jego przodkowie pochodzili
z Górnego Jesena w środkowej Słowacji. Ale dopiero 15 maja 1562 r.
otrzymali Jeseńscy przywilej szlachecki od Ferdynanda I z jesionem
w herbie15. Na podstawie analogii można by sądzić, że chodziło tu
o nadanie szlachectwa rodzinie, która jeszcze nie utraciła swojego
duchowego kontaktu z siedzibą wiejską, ale prawdopodobnie już tam
nie mieszkała.
Baltazar Jeseński (Balezer Jeschinczky), ojciec Jana, żył jeszcze
we Wrocławiu w końcu stulecia, w drugiej połowie łat dziewięćdzie
siątych zachorował i około 1600 r. zmarł. Charakterystyczne jest, że
nigdy nie używał on przydomku szlacheckiego. Pod koniec życia pro
cesował się jeszcze o dom i gospodę, która miała stanowić odszkodo
wanie za nie zapłacony dług. Ten proces po śmierci ojca przejął dr Jan
Jessenius wraz z rodzeństwem mieszkającym we Wrocławiu i prowa
dził go, naturalnie bez skutku, do 1615 r. Z Wrocławia prawdopodobnie
pochodziła matka Jesseniusa, Marta Schüller, tam też mieszkał jego
stryj Wawrzyniec i wielu bratanków. Z braci jego znany jest Daniel,
który w 1618 r. przyjechał z „okolicy” do Bratysławy, gdzie Jessenius
przebywał z dyplomatycznym poselstwem. Tam został wraz z Janem
aresztowany. Daniela wypuszczono, Janowi nie pomogło powoływanie
się na swą przynależność do szlacheckiego stanu węgierskiego i został
wywieziony do Wiednia. Wydaje się jednak, że urzędy habsburskie nie
uznawały tej przynależności, jak również że przyjaciele Jesseniusa
spośród węgierskiej szlachty nie używali tego jako argumentu, by go
zwolniono, a sam Jessenius także nic na tym nie wygrał, jakkolwiek
w danej sytuacji było to dla niego bardzo1 ważne16.
Możemy stwierdzić, że krewni Jesseniusa mieszkali we Wrocławiu,
gdzie należeli do cechowego mieszczaństwa, i że do stolicy Śląska przy
wiodło ich poszukiwanie zatrudnienia lub inne przyczyny natury
gospodarczej. Wiemy, że od czasu biśkupa Jana Turzo było we Wrocła
wiu wielu ludzi przybyłych z Węgier. Między innymi znajdował się*10

15
P i c k , Joh. Jessenius..., s. 1, powołuje się na dokumenty z lat 1600—1615
w Statním Ústředním Archivu, S. M., Slezsko, Fase. 46.
10 Denkschrift des Rektors Johannes Jessenius von Gross-Jessen an den Ge
nerallandtag von 1619 über Erneuerung der Prager Universität, wyd. F. Pick,
Praha 1920, s. 52—53 (Pragensia II).

tu słynny orędownik umiarkowanej reformy religijnej, zwolennik
Erazma z Rotterdamu i Filipa Melanchtona, kanonik dr Jan Henckel,
rodem z Lewoczy, wpływowy radca królowej Marii Węgierskiej 17.
Z Węgier przez Kraków przybył do Wrocławia inny entuzjasta
Erazma, Andrzej Dudithius (Dudycz), który z katolika stał się kalwi
nem, działał w Polsce jako agent Habsburgów, a od 1579 r. mieszkał
w tym mieście. Gospodarczy „mecenat” miasta ogarniał znaczną część
Śląska, Moraw, Austrii, Węgier i Polski wraz z Krakowem oraz Wie
deń 1819. Dudycz studiował w Padwie i zajmował się filozofią, astronomią
i medycyną. Te zainteresowania związały go z gronem wrocławskich
humanistów, pochodzących z szeregów patrycjatu i kręgów intelektual
nych wrocławskiego mieszczaństwa.
Dużą rolę w tworzeniu się tego kręgu protestanckich humanistów
pochodzenia mieszczańskiego odegrała miejska szkoła Św. Elżbiety
(Elisabethanum), której program nauczania (Leges scholasticae, 1563)
pozostawał pod wpływem samego MelanchtonaJ9. Rektor szkoły, Piotr
Vincentius, działający na jej terenie od 1569 r., był entuzjastą Melanohtona i kierowana przez niego szkoła stała się stadium przygo
towawczym dla protestanckich uniwersytetów w Wittenberdze i w Lip
sku, gdzie studenci wrocławscy mieli swoją bursę. Do tej szkoły
uczęszczał i Jessenius.
Spośród żaków Elisabethanum wyszło wielu ludzi, których dalsza
droga była bardzo podobna do drogi życia Jesseniusa. Miał on przed
oczyma Wawrzyńca Scholza, który zrobił w Padwie doktorat medycyny
i wrócił po 1580 r. do rodzinnego miasta, gdzie zasłynął jako lekarz
i poeta humanistyczny. Jego Epistologium z 1588 r. świadczy o zainte
resowaniu chemią, filozofią i medycyną. W sławnych zaś floraliach
znalazły wyraz humanistyczne upodobania patrycjuszowskich rodzin
Rehdigerów i Monauów20. Około 1581 r., kiedy Jan Jessenius chodził
ciągle jeszcze do szkoły przy potężnym kościele Św. Elżbiety, wrócił
do Wrocławia dr Jan Crato, pochodzący z biednej plebejskiej rodziny,
który w Wittenberdze był uczniem Melanchtona, a w Padwie studio
wał medycynę pod okiem J. B. Montana. Oczywiście wiedział Jessenius.
17 O Hencklu patrz J. P o l i š e n s k ý , Nizozemská politika a Bílá hora,
Praha 1958, s. 84; S. T y n c, Z życia patrycjatu wrocławskiego w dobie renesansu
(Sobótka, VIII, 1953, s. 78—123).
18 O Dudyczu por. T y n c, op. cit., s. 112—114, i K. M a l e c z y ń s k i , Dzieje
Wrocławia do roku 1618, Warszawa 1958, s. 324.
19 T y n c, op. cit., s. 84—85; G. B a u c h , Geschichte des Breslauer Schulwesens
in der Zeit der Reformation (Cod. dipl. Sil., XXVI, s. 205 n.).
20 T y n c, op. cit., s. 104—108, 109—112.

że Crato słynął w mieście i okolicy jako lekarz, że się bogato ożenił
i wreszcie został osobistym lekarzem Ferdynanda I, Maksymiliana II
i Rudolfa II. Crato zajmował się również literaturą, filozofią i religią
oraz utrzymywał kontakty z profesorami z Lipska i przedstawicielami
innowierców polskich, Janem Łaskim i Janem Sturmem. Zmarł w peł
nej sławie w 1585 r .21
Z Elisabethanum wyszedł też Jakub Monau, syn patrycjuszowskiej
rodziny, studiujący potem w Wittenberdze, Padwie, a także w kalwiń
skiej Genewie. Również w Genewie zdobył sławę specjalista w dzie
dzinie nauki o państwie, Franęois Hotman, jeden z wybitnych monarchomachów, zwolennik teorii, że lud może i musi powstać przeciwko
tyranowi. Członkowie rodziny Rehdigerów korespondowali z Justýnem
Lipsiusem, Józefem Scaligerem, D. Pare’em, Sz. Grynaeusem, studio
wali też w Wittenberdze i Padwie, czasem robili kariery urzędnicze na
dworze króla czeskiego22. Obok Jana Rehdigera, który zmarł w Pradze
jako urzędnik kamery dworskiej, był to przede wszystkim Jan Ma
teusz Wacker, podniesiony potem do godności szlacheckiej z tytułem
von Wackenfels. On to napisał dedykowaną przyjaciołom parafrazę ód
homerowych, studiował jako ostatni z tej grupy w Niemczech i we
Włoszech, ożenił się bogato we Wrocławiu, a na dworze Rudolfa II
w Pradze doszedł do znacznych godności — ostatnio jako członek na
dwornej rady Rzeszy 23.
Było więc zupełnie naturalne, że Jan Jeseński (Johannes Jesseński
Vratislaviensis), syn wrocławskiego mieszczanina Baltazara (Balczera
Jeschenszky’ego), zapisał się 16 listopada 1593 r. do metryki uniwersy
tetu w Wittenberdze24. Ani wtedy, ani potem, gdy był już tam pro
fesorem, a nawet rektorem, nie spotykamy w uniwersyteckich pismach
niczego, co by wskazywało na inne niż mieszczańskie jego pochodzenie.
W Wittenberdze Jessenius widocznie nie przebywał długo. Okres Melanchtona już dawno minął, a jego zięciowie jako tajemni kąlwini
musieli odejść z uniwersytetu. Uczelnia wittenberska stawała się straż
nicą luterańskiej prawowierności.
21 J. F. A. G i 11 e t, Crato von Crafftheim und seine Freunde, t. I—II, Frank
furt a. M. 1860; T y n c, op. cit., s. 101—104.
22 T y n c, op. cit., s. 109.
23 T a m ż e, s. 114, i T. L i n d n e r , Johann Mathäus Wacker von Wackenfels
(Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, t. VIII, 1867,
s. 319). Za zwrócenie mi uwagi na osobę Wackera dziękuję Ivo Kořánowi.
24 450 Jahre Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, t. I: Wittenberg
1502—1817, red. L. Stern, Halle/S. 1952; por. też L. S t e r n , Philipp Melanchthon.
Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae, Halle/S. 1960. Por. P i c k , Joh.
Jessenius..., s. 4.

Również w Lipsku nie zapisał się inaczej, lecz jako Jan Jessenski,
Ślązak „nacji polskiej”. Przebywał tam pełne trzy lata (1585—1588),
przede wszystkim jako student filozofii i medycyny pod kierunkiem
anatoma Jerzego Walthera, oraz rozpoczął pierwsze próby robienia
wiwisekcji i sekcji25. W czerwcu 1587 r. obronił Jesseński swoją dy
sertację o nieśmiertelności duszy, w której często powoływał się na
Arystotelesa, Epikura i innych filozofów starożytnych oraz na Biblią.
W sumie owa dysertacja, opublikowana dopiero w 30 lat później, nie
stanowi odchylenia od potocznych poglądów arystotelesowsko-scholastycznyoh26. Również zupełnie powierzchowne są utwory poetyckie,
którymi młodego kandydata medycyny i filozofii odprowadzili z Lipska
do Padwy jesienią 1588 r. jego przyjaciele, m. in. znacznie młodszy
druh Adam Fels junior, syn cesarskiego rejestratora śląskiej • kamery
we Wrocławiu, noszącego to samo imię 27.
22-letni student, urodzony w tym samym roku, w którym stany
niderlandzkie podniosły broń przeciwko hiszpańskim Habsburgom, po
jechał do Włoch akurat wtedy, gdy na Zachodzie podczas wyprawy
„nieśmiertelnej armady” hiszpańskiej wyodrębnił się konflikt między
hiszpańską monarchią absolutną a angielską i niderlandzką burżuazją.
Odszedł do Włoch, jak wielu innych mieszczańskich synów odeszło
z rodzinnego Wrocławia wydeptaną drogą przez wittenberski i lipski
ośrodek konserwatywnej reformacji opartej na solidnej gospodarce
saskich feudałów i na rozsądnej polityce kompromisu saskiego kościoła
państwowego.
7 grudnia 1588 r. „Johannes Jessensky von Jessen” z Wrocławia,
„studiosus naturae”, wpisał się do gminy studentów niemieckich
(communitas Germanorum), studiujących na uniwersytecie w Padwie.
Jak wspomnieliśmy wyżej, studiował tam niejeden wrocławianin, obok
humanisty Zygmunta Hrubego z Jelenia uczył się tam niejeden Czech,
ale przede wszystkim było wielu Polaków. Słynne Gymnasium Pa
tavinum dzieliło się na studium prawnicze i filozoficzno-lekarskie. Ze
znanych lekarzy działał tu do 1546 r. sławny Niderlandczyk Vessalius.
W 1562 r. zmarł tam G. Fallopi. W okresie studiów Jesseniusa był tam
profesorem Girolamo Fabrizio de Aquapendente, którego dziełem była
w 1594 r. nowa, stojąca do dnia dzisiejszego budowla w miejsce starego
Teatro Anatomico. Dominus Johannes Jessenins, jak się teraz nazywał

25
Karl-Marx Universität Leipzig 1409—1959. Beiträge zur Universitäts
geschichte, t. I, Leipzig 1959. Por. P i c k , Joh. Jessenins..., s. 4.
28
Dysertacja Jesseniusa Quod animae humanae immortales sint ukazała si
w 1618 r. w Pradze pt. De animae humanae immortalitate dissertatio. Por. K r á l ,
Československá filosofie, s. 10.
27 Vota pro felici ingressu Italiae nobili et doctissimi viri D. Joan. Jessensky
a Jessen ... Lipsiae, A. D. 1588 Norimbergae: por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 3.

Jan, odznaczał się nadzwyczajnym pragnieniem wiedzy, szczególnie
w zakresie anatomii, i prof. Fabrizio miał z nim wiele kłopotów, gdy
wraz z innymi domagał się zwiększenia liczby anatomicznych ćwiczeń,
sekcji dtp. Jessenius miewał też spory o długi oraz powaśnił się z całą
„nacją niemiecką”, której chciał wyjaśnić, że jako węgierski szlachcic
zasługuje na lepsze traktowanie 26.
Skąd się wzięło to spóźnione uświadomienie szlacheckiej odrębności,
ta „pycha urodzenia” u syna poczciwego wrocławskiego mieszczanina
i szynkarza? Jeżeli Jessenius poróżnił się całkiem ze swoimi miesz
czańskimi kolegami, dążył widocznie do pozyskania względów swych
kolegów szlacheckich. W 1590 r. wydał w Padwie swoje pierwsze dru
kowane dziełko, całkowicie zgodne z tradycją wrocławskiej poezji
humanistycznej. Jest to elegia na odjazd czeskiego pana Zdenka Woj
ciecha Popela z Lobkowic, młodszego od Jesseniusa o 2 lata, zawiera
jąca zgrabne wiersze sławiące ród Lobkowiców. Druga część wiersza,
napisana heksametrem i opiewająca chwałę Czech i Śląska, kończąca
się zaś hołdem złożonym Rudolfowi II, poświęcona została przewodni
kowi Lobkowica, szlachcicowi austriackiemu Maksymilianowi Breunerowi, synowi Rudolfa, najwyższego nadwornego marszałka2829. Obraz
Czech, Pragi, siedziby cesarskiego dworu oraz żądza sławy u padew
skiego studenta medycyny widoczne są i w późniejszym dziełku Jesse
niusa, w rozprawie o boskiej i ludzkiej filozofii, o podziale między
fizyką i metafizyką. W pracy tej Jessenius'opiera się na Arystotelesie,
ale składa hołd przyjacielowi Teodorowi Collado jako zwycięzcy
Arystotelesa i pewne teorie formułuje zupełnie samodzielnie. Obydwa
te dziełka poświęca Jessenius, za radą Zdenka Wojciecha Lobkowica,
który prawdopodobnie ofiarował cesarzowi podobną kompozycję, sa
memu Rudolfowi II 30.
8 sierpnia 1591 r. bronił Jessenius ostatecznie na publicznej dyskusji
swojej pracy lekarskiej pt. De putrescendis bilis in febre tertiana...,
poświęconej senatowi wrocławskiemu i wydanej w Padwie31. Tego
28 A. F a v a r o , Atti della naziom Germanica nello studio di Padova, t. I—II,
Venezia 1911—1912; J. Z a h r a d n í k , Záznamy o českých katolících v Italii (VCA
XIII/1904, s. 227 n.); A. C r o n i a, La conoscenza del mondo slávo in Italia, Pado
va 1958; D. R o n c h i , Guida storico-artistica Padova e dintomi, Padova 1923.
29 Johan J e s s e n i i a J e s s e n , Ad Illustrem ac Generosum D. Sdenconem

Adalbertům Popelium, Baronem Lobcovitium Boemum, qua avita ... Cum post
diuturnam peregrinationem Patriam repeteret, elegia ... Eiusdem in Laudem Regni
Boemiae ... Ad Illustrem ac Generosum D. D. Maximilianum Breinerum ... hexametra, Patavii 1590; por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 12/294.
30 Johan J e s s e n i i a J e s s e n , De divina humanaque philosophia ... Ad
Divum Rudolf um II..., Veiietiis 1591; por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 15/294.
31 De putrescendis bilis in febre tertiana..., Patavii 1591; por. P i c k , Joh.
Jessenius..., s. 16/294.

samego dnia bronił też swojej pracy filozoficznej pt. Pro vindiciis
contra tyrannos, tj. o prawie (ludu) do oporu przeciwko tyranom32.
Jeżeli tytuł lipski dysertacji o nieśmiertelności przypomina nazwę
dziełka Piotra Pomponazziego (De immortalitate animae, 1516), padew
skiego humanisty, to ostatnia praca przywodzi na pamięć anoni
mowe dzieło wydane w Padwie pt. Vindicia contra tyrannos, pracę
albo hugonoty du Plessis-Momaya, albo Herberta Langueta, posła
kurfirsta saskiego, albo obu równocześnie. Dziełko Jesseniusa jest
zaprzeczeniem Machiavellego broniącego tyranów, napisanym w duchu
kalwińskich teologów i teoretyków państwa, Johna Knoxe ze Szkocji,
Teodora de Beze z Genewy i znanego nam już Franęois Hotmana
(Franco-Gallia). Co teoretycy protestanccy podkreślają, że poddani
mają nie tylko obowiązki wobec swojej zwierzchności, ale i przysłu
gują im prawa. Wszystko to wykazuje Jessenius za pomocą szeregu
cytatów z Biblii i Tomasza z Akwinu, na przykładzie Marii Stuart,
której koniec mieli jeszcze wszyscy przed oczyma, atakując stale
florenckiego twórcę makiawelizmu. Machiavelli jest, według niego,
obrońcą despotyzmu, w jego sformułowaniach istnieje zwodnicze pod
kreślenie idei „demokratycznych” o udzielnej władzy ludu, ale z dru
giej strony widać wyraźną obronę stanowej republiki oligarchicznej33.
O ile możemy uznać rozprawę Jesseniusa za ćwiczenie stylistyczne,
a o ile chodzi w niej o poglądy, do których doszedł w padewskim
ośrodku nauki i wreszcie w uniwersytecie państwowym oligarchicznej
republiki weneckiej? Nie należy zapominać, że w Padwie i w Wenecji
znaleźli azyl rebelianci przeciwko władzy kościoła rzymskiego i innym
potęgom XVI w. Dożywał tam straszny „bicz książąt”, Pietro Aretino,
i zaprzysiężony wróg Rzymu, Paolo Sarpi. Wprawdzie Jessenius od
szedł z Uniwersytetu Padewskiego przed powstaniem „nowej nauki”,
obalającej filozofię arystotelesowsko-scholastyczną, jaką tam wprowa
dził Galileo Galilei (Padwa 1592—1610) 34, ale mógł znać dzieło Paola
Paruty O udoskonaleniu życia politycznego, wydane w 1579 r. w We
necji, przeciwstawiające królestwu (monarchiae regni) republikę mie
szaną (republica mista). W dyskusji o „ragione di stato”, która odbyła
32 Johan J e s s e n i i
a Jessen
Pro vindiciis contra tyrannos oratio.
Patavii Venetorum, die VIII Augustu... (1591), Francofurti 1614; por. P i c k , Joh.
Jessenius..., s. 13—15/294.
33 J. K v a č a 1 a, Thomas Campanella, ein , Reformator der ausgehenden Re
naissance, Berlin 1909; F. M e i n e c k e , Die idee der Staatsräson in der neueren
Geschichte, München—Berlin 1925; L. 0 1 s c h i, Galilei und seine Zeit, Halle/S.
1927; P. T r e v e s , La filosofia politica di Tomaso Campanella, Paris 1930.
34 H. K r e t s c h m a y e r , Geschichte von Venedig, t. III, Stuttgart 1934,
s. 216 n., bibliografia, s. 604; L. S a l v a t o r e i l i, Somario della storia d’Italia,
Torino 1942, s. 433, 458—459.

się w Padwie i w Wenecji, spotkał się prawdopodobnie z oporem
przeciwko makiawelilzmowi, głoszonym przez Traiano' Boccaliniego,
i z umiarkowaniem, „dolce armonia”, równowagą sił, którą miał na
myśli G. Botero. Tylko najwięksi radykałowie widzieli w walce toczo
nej przez Zjednoczone Niderlandy z Hiszpanią wybawienie Włoch 35.
Przy rozpatrywaniu poglądów Jesseniusa na naturę czujemy pew
niejszy grunt pod nogami. Jedną z ostatnich książek, którą dostał do
rąk na włoskiej ziemi, była najwidoczniej książka Francesco Patritiusa
(Patrizziego bądź Franjo Petricé, 1529—1597), przyjaciela Bernarda
Telesiusa, gromadząca argumenty przeciwko, filozofii Arystotelesa, pt.
Nova de universis philosophia (1591) 36. Po przeczytaniu tej książki
oraz całego szeregu innych, rozproszonych obecnie we fragmentach po
praskich bibliotekach, wprawdzie nie otrzymał Jessenius doktoratu, ale
dokument', w którym jednak jego profesorowie padewscy ogłaszali, że
w swoich dziełach i dysputach wykazał taką wiedzę, iż każda akademia
mogłaby go ogłosić doktorem filozofii i medycyny. Z tym dokumentem
w ręku zjawił się Jessenius w Pradze, dokąd przedtem posłał Rudolfo
wi II poświęcone mu prace, napisane w Padwie.
Na podstawie tego świadectwa i pracy weneckiej o boskiej i ludzkiej
filozofii wielki jałmużnik Rudolfa, Jacobus Chimarrhaeus, Niderlandczyk z Roermondu, ogłosił Jessemusa doktorem filozofii i medycyny
w swoim domu niedaleko Hradu. Za pomocą przekupstwa uzyskał przy
tym prawo, które cesarz dawał niektórym uczonym, noszącym tytuł
„falckrabata” (comes palatinus). Takich „doctores bullati” było wtedy
bardzo wielu, toteż Jessenius nie zaspokoił się jakimkolwiek dekretem,
lecz kazał w nim poświadczyć, że do obu tytułów ma prawo. Potwier
dzili mu to przede wszystkim lekarze: osobiści doktorzy cesarza
Krzysztof i Bartłomiej Guarinoni i lekarze nadworni Paweł Zygmunt
i Augustyn Lucius37. Osiągnięcie tego celu ułatwiał fakt, że na dworze
działali jego rodacy, Ślązacy i Węgrzy, jak notariusz cesarski w kance
larii węgierskiej Grzegorz Deomeolkius, który występował przy wyda
waniu dyplomu doktorskiego, może też J. M. Wacker, może poeta
laureatus Salomon Francelius z Friedenthalu.
Za przykładem doktorów Cratona i Scholzego w zimie 1581—1592 r.
wrócił Jessenius do domu do Wrocławia. W przeciwieństwie do swoich
35 M. S e i d l m e y e r , Geschichte des italienischen Volkes und Staates, Leipzig
1940, s. 342—345; C r o n i a , op. cit., s. 226; E. R o t a , Genesi storica dell'idea italiana, t. II, Milano 1948, s. 154—156.
36 F. P a t r i t i u s , Nova de universis philosophia, Ferrara 1591, wydanie we
neckie z 1593 r. znajduje się w UK 12 A 179. Dalsze prace Patrizziego patrz UK
15 H 75, 5 L 63.
37 Dekret o doktoracie przedrukował P i c k , Joh. Jessenius..., s. 25—27 i przy
pisy.

poprzedników nie miał jednak zamiaru zadowolić się spokojną karierą
w głównym mieście śląskim. Zwrócił jednak uwagę nie na cesarski
dwór w Pradze, gdzie dla młodego człowieka była zbyt wielka konku
rencja, lecz na dwór kurfirsta saskiego, na którym najbardziej wpły
wową osobistością był wychowawca nieletnich dzieci zmarłego w 1591 r.
kurfirsta, Krystiana I, wojewoda sasko-weimarski Fryderyk Wilhelm.
Rządzącemu tam Fryderykowi Wilhelmowi poświęcił Jessenius z Wro
cławia wydrukowaną w Wittenberdze pracę Zoroaster. Nova brevis
veraque de universo philosophia (1593) 38. Nie jest to nic innego, jak
tylko wyciąg z dzieła Patrizziego Nova de universis philosophia. Nowa
i prawdziwa filozofia Jesseniusa jest więc naturalną filozofią Patrizzie
go, opartą na heliocentrycznym poglądzie Kopernika, połączonym
z chrześcijańskimi i neoplatońskimi pierwiastkami. Jest rzeczą godną
uwagi, że ta antyarystotelesowska, neoplatońska książka dostała się
wcześniej na Index prohibitorum librorum niż dzieła Giordana Bruna.
Nasuwa się pytanie, jak to dzieło Patrizziego i reprodukcja Jesseniusa
zgodziły się z prawowiernością dworu saskiego. Ale przecież Patrizziego
czytał i korzystał z niego Komeński. Wreszcie wiemy, że dawniejsze
prace Patrizziego, jego Discussionum peripateticarum tomi IV (Bazyleja
1581) znane były i na dworze Rudolfa, a nawet że ten zbiór ataków
na Arystotelesa, pisany na wzór Telesiusa, ofiarował bibliotece kole
gium jezuickiego w Pradze sam wysłannik najbardziej katolickiego
króla hiszpańskiego, Don Guillén de San Clemente39.
Wojewoda Fryderyk Wilhelm ocenił dedykację Jesseniusa i dla
Jana Jesseńskiego otworzyła się droga do tytułu nadwornego lekarza
kurfirstów saskich oraz — co było nawet ważniejsze — na katedrę
uniwersytetu w Wittenberdze, który zaledwie przed dziesięcioma laty
Jessenius opuścił. Ofiarowanie dalszych publikacji dwu mniej znanych
prac Arystotelesa pozyskało mu względy wpływowego członka grona
profesorskiego, teologa Polikarpa Leysera40. Nie wydaje się jednak,
żeby wittenberscy profesorowie byli zachwyceni pozyskaniem nowego
kolegi, prawdopodobnie dlatego, że jego pensję trzeba było wygospoda
rować. Ostatecznie mimo oporu grona profesorskiego Jessenius został
mianowany w początkach 1594 r. profesorem nadzwyczajnym chirurgii
i tego samego roku profesorem zwyczajnym anatomii41.
38 Zoroaster. Nova brevis veraque de universo philosophia, Wittebergae 1593.
Patrz wydanie z 1613 r. u F. P i e k ą , Joh. Jęssenius..., s. 25/295. Por. artykuły
K. Svobody i J. Krala cytowane w przypisie 13.
39 ÜK 3 A 8.
40 Artistotelis Srtagiritae [sic!] Duo de ortu et interitu libri..., Wittebergae
1593; por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 27/295.
41 Por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 28 n.

Od tego czasu związki Jesseniusa z Wrocławiem się rozluźniają.
W 1595 r. zawarł tam jeszcze ślub z siostrą swego przyjaciela z Lipska,
Marią Fels, której brat studiował prawdopodobnie wtedy w Wittenberdze. Odtąd młodszy Fels posyłał często do Wrocławia swym znajo
mym i krewnym nowe publikacje z dziedziny medycyny wydane przez
jego bardzo pracowitego szwagra4-.
Z całego szeregu tych drobnych prac lekarskich wyodrębniają się
prace o Dialogu Carla Sigone, niegdyś profesora retoryki w Padwie 4243,
i publikacja wykładów Girolama Savonaroli z logiki, fizyki i etyki.
Praca Savonaroli Universae philosophiae epitome wydana w roku 1512
(ponownie w 1934) dała Jesseniusowi okazję do porównania filozofii
arystotelesowskiej i platońskiej oraz zgłoszenia się do „włoskiego
Lutra”, Savonaroli, za pośrednictwem padewskiego profesora Fran
ciszka Picolhominiego. Nawet i ten późny rezultat studiów w Padwie
umożliwił Jesseniusowi zobowiązanie sobie znowu wojewody Fryderyka
Wilhelma przy pomocy majowej dedykacji44. W. 1597 r. Jessenius
został rektorem uniwersytetu i ofiarował Fryderykowi Wilhelmowi
mowę do studentów o prawach i obyczajach. Ciekawa jest wstępna
część mowy, w której Jessenius mówi, że człowiek jest stworzeniem
przeznaczonym do życia w społeczeństwie i dlatego wytworzył urzędy
i rozkazy, których wszyscy muszą słuchać45. Różne były odtąd koleje
jego losu i drogi kariery. Na długie lata związał się ostatecznie z utrakwistyczną uczelnią praską.
Mimo wszystkich powoływań się na pochodzenie szlacheckie był
Jessenius mieszczańskim synem z Wrocławia, zdolnym i ambitnym.
Nie możemy zapomnieć, że jego ostatni obrońca, wicekanclerz Boguslav
z Michalovic, był znanym niderlandzkim i angielskim korespondentem
wraz z Frueweinem i niektórymi innymi urzędnikami władzy stano
wej i że był zwolennikiem przymierza z Niderlandami, Szwajcarią
i Wenecją. Nie było bez znaczenia, iż w tym okresie Jessenius znaj
dował się przy jego boku. Nie znaczy to, że Jessenius był zwolenni
kiem „szwajcarskich” wolności, którymi by się podzielił cały lud. Od
tego był daleki, ale przeniknięcie do klasy wyższej uniemożliwił mu
ostry konflikt z J. O. Slikiem, defensorem, również zwolennikiem pra

42 Nuptiis... Joannis Jessenii ... et Mariae Felsiae... 24 Juni Vratislaviae,
Helmestadii 1595; por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 30/295 i 32/295.
43 Caroli Sigonii De dialogo libri..., Lipsiae 1596; por. P i c k , Joh. Jessenius...,
s. 47.
44 Hieronymi Savonarolae Ferrariensis... Universae philosophiae epitome...,
Wittebergae 1596; por. P i c k , Joh. Jessenius..., s. 45/296.
45 Rectoris pro tempore Academiae Wittebergensis Joh. Jessenii a Jessen ...
De moribus et legibus... sermo, Wittebergae 1597; P i c k , Joh. Jessenius..., s. 45/297.

wa poddanych do oporu przeciwko tyranom, a przy tym przede wszyst
kim wielkim feudalem.
Postawa Jesseniusa zachęca do tego, aby uważniej prześledzić rolę
mieszczańskiej inteligencji w latach 1618—1620. Nie jest przypadkiem,
że są to ci, którzy przeciągają miasta na stronę powstańców, którzy
głoszą w poruszonych Czechach tradycje husyckie, którzy pertraktują
z potęgami obcymi i tworzą szkielet aparatu dyplomatycznego władzy
praskiej, jak drobna szlachta tworzyła jej rdzeń wojskowy.
Poglądy Jesseniusa na społeczeństwo są poglądami protestanckich
humanistów pochodzenia mieszczańskiego. Poglądy Jesseniusa na przy
rodę wytworzyły się w zetknięciu z renesansową „nową filozofią”
w Padwie. Tam też umocniła się wiara Jesseniusa w stanową monar
chię feudalną lub republikę oligarchiczną, jaką była Wenecja. Czy
jest przypadkiem, że aż do czasu Oceanów Harringtona utopią XVI
i XVII w. było miasto na wyspach, jakim była republika św. Marka?
Jessenius byłby się może bronił przed posądzeniem, że broni suweren
ności ludu, ale w jego tezach o uprawnieniach do oporu przeciwko
tyranowi i ta myśl była wysunięta. Ponieważ Jessenius nie wątpił
0 tym prawie poddanych, tak jak je znał z dzieł hugonockich monarchomachów, było dla niego zrozumiałe,' że czeskie i węgierskie stany
mają prawo do detronizacji Ferdynanda II.
Jessenius, który wyszedł z wykształconego humanistycznie mie
szczaństwa we Wrocławiu, przeszedł przez Wittenbergę i Lipsk, który
w Padwie czerpał podnietę do swej praktyki lekarskiej i do swych
zainteresowań przyrodą i społeczeństwem, dostał się przez luterańską
Wittenbergę do rudolfińskiej Pragi, gdzie został przyjęty jako równy
TychonoWi Brahe, Keplerowi, Typotiusowi, Sadelerowi i Bachačkowi.
Celem jego był dwór Rudolfa, ale jego drugim domem stał się uniwer
sytet. Nie ma bardziej rzetelnego przekazu o tym, że między dworem
Rudolfa i akademią nie było bariery, o której mówili wielbiciele ba
roku, niż historia działalności Brahego, Keplera, Jesseniusa i Sadelera.
Nurt Jesseniusowej działalności historycznej płynął obok głównych
prądów rozwoju czeskiej historiografii. Ale było w nim wiele rzeczy
bliskich działalności zwłaszcza młodszej generacji, Pawła Ješina, V. Kle
mensa Żebrackiego, Skály i Strańskiego. Jessenius tak blisko związał
się ze środowiskiem czeskim, że stał się cennym działaczem powsta
nia antyhabsburśkiego w latach 1618—1620. Porażka tego powstania
nie dała się odwrócić, jak nie dał się odwrócić tragiczny koniec Jesse
niusa. W jego osobowości znajdziemy ten sam konflikt między starym
1 nowym, znamienny dla całego rudolfińskiego kręgu intelektuali
stów i artystów, charakterystyczny zresztą nie tylko dla siedemnasto
wiecznej Pragi.

KRYSTYN MATWIJOWSKI

Z DZIAŁALNOŚCI PIETYSTÓW W KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIM
Po wojnie trzydziestoletniej kościół protestancki, zwłaszcza na tere
nie Niemiec, zaczął przeżywać poważny kryzys. Wśród wiernych,
a także predykantów, zanikała dawna gorliwość w sprawach wiary, sze
rzyła się demoralizacja, wielu ludzi nie mogło nawet określić, do ja
kiego wyznania należą. Sytuacja była podobna do tej, w której miało
miejsce wystąpienie Lutra, lecz teraz zaistniała ona w kościele przez
niego założonyfn.
Z tym stanem rzeczy postanowili walczyć Jakub Filip Spener
(1635—1705) i August Herman Francké (1663—1727). Stali się oni
twórcami nowego prądu religijnego w kościele protestanckim, tzw. pie
tyzmu. Najogólniej biorąc można zdefiniować pietyzm jako ruch w e
wnętrzny w kościele protestanckim, który zaskorupiałej nauce kościelnej
przeciwstawiał życie i działalność pierwszych chrześcijan. Występował
on przeciw rutyniarskim formom pracy kaznodziejów i starał się za
szczepić religii pierwiastek racjonalistyczny i. Nowe tendencje, jakie ruch
reprezentował, nie mogły się rozwijać w ramach protestanckiej organi
zacji kościelnej i dlatego zaczęły powstawać tzw. Collegia pietatis2.
Pietyzm bardzo szybko rozprzestrzenił się w całych Niemczech, nie
zdołał jednak zachować jedności organizacyjnej. Niebawem wyodrębniły
się w nim trzy nurty. Największą rolę odegrał tzw. pietyzm hallski.
Przywódcą tego odłamu był wspomniany Francké 3. Z pietyzmem zwią
zał się on już w Lipsku. Zaproszony po wygnaniu z Lipska przez Fry
1 Dotychczasowe definicje pietyzmu zwracały uwagę na moment czysto
zewnętrzny — por. M. F e i s t , M. Friedrich Opfergelt. Ein Beitrag zur Geschichte
Schlesiens (Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens, XLI, 1907, s. 280;
dalej użyto skrótu: ZVGS).
2 Zgromadzenia, na których Spener zapoznawał protestantów ze swoimi
poglądami; miały one przekształcić się w ośrodki przykładną pobożnością oddzia
ływające na pozostałych protestantów.
3 Najpełniej dzieje pietyzmu przedstawił E. W i n t e r w pracy Die Pflege
der west- und südslawischen Sprache in Halle im 18. Jhrd., Berlin 1954.

deryka III brandenburskiego do zorganizowania uniwersytetu w Halle,
wkrótce uczynił z tej miejscowości ośrodek pietyzmu, który oddziały
wał na prawie całą Europę środkową. Popularność zjednały mu szczegól
nie takie eksperymenty, jak założenie katedry języków orientalnych,
stworzenie sierocińca i Pedagogium. Poczynaniom tym towarzyszyła re
forma metod i programu nauczania oraz zapraszanie do współpracy
najwybitniejszych uczonych i pedagogów. Obok Halle drugim ośrod
kiem, w którym przewagę uzyskali pietyści, była Wirtembergia, gdzie
kierował ruchem Beugel. Grupa jego mocniej była przywiązana do
kościoła i jego symboliki, zachowała również większą swobodę w wy
borze metod rozwijania pobożności. Niezależnie od tych dwóch ugru
powań wytworzył się trzeci nurt, nie ograniczony raczej terytorialnie,
którego zwolennicy rekrutowali się z nizin społecznych. Głównym ideo
logiem ich był Arnold, autor dzieła Historia kościoła i kacerzy.
Pietyzm na Śląsku4 rozwinął się głównie w trzech ośrodkach,
mianowicie w księstwie oleśnickim5, brzeskim6 i cieszyńskim7.
W Archiwum w Jeleniej Górze znajdują się niezmiernie ciekawe
materiały do dziejów pietyzmu w Cieszynie. Są to: Inquisitions Acta
des Pietismus dreyer Evangelischen Prediger bey der Gnaden Kirchen
von Teschen nahmentlich H. Muthmann, H. Steinmetz und H. Sassadii
betrefendt (teczka nr 1142 z Magistratu m. Gryfowa). Są to protokoły
z zeznań Hentschela, Schmidta, von Liebego, Blochmanna, odpowiedzi
na te zeznania udzielone przez pastorów Steinmetza, Muthmanna
i Zasadiusa, memoriały Kolegium Kolatorów, list Kolegium Kolatorów
do Teologicznego Fakultetu w Jenie, odpowiedzi teologicznych fakul
tetów Jeny i Wittenbergi oraz sprawozdanie Jerzego Teofila Battika.
Karty poszytu są ponumerowane, jest ich 183. Analizując charakter
4 O pietyzmie na Śląsku pisali: C. F. A r n o l d , Die Verfolgung der schle
sischen Pietisten durch Jesuiten (Correspondenzblatt des Vereins für Geschichte

der evangelischen Kirche Schlesiens, VI, 1898, s. 133; dalej użyto skrótu: Corr.);
F e i s t , op. cit.; T. W o t s c h k e, W. Schwartz. Ein Beitrag zur Geschichte Vor
pietismus in Schlesien (ZVGS LXIV, 1930, s. 89); t e n ż e , Herrnhutes erste Arbeit
in Schlesien (ZVGS, LXIX, 1935, s. 184).
5 P. K o n r a d , Zur Geschichte des Pietismus in Schlesien (Corr., VI, 1898,
s. 193).
6 L. S c h i m m e l p f e n n i g , Zur Geschichte des Pietismus von 1707 (ZVGS,
IX, 1869, s. 218); G. K o f f m a n e , Zu den Anfängen des Pietismus in Schlesien
(Corr., III, 1897, s. 17).
7
Na marginesie innych zagadnień o pietyzmie w księstwie cieszyńskim pi
sali: B. B i e r m a n n , Historia wiary ewangelickiej na Śląsku austriackim z oso
bliwym uwzględnieniem na dzieje kościoła przed Cieszynem, tłum. Jan Śliwka,
Cieszyn 1859; J. S z e r u d a , Początki piśmiennictwa w księstwie cieszyńskim,
Cieszyn 1923; K. M i c h e j d a , Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie cie
szyńskim, Cieszyn 1908.

pisma i rozmieszczenie materiału, rzuca się w oczy różnica pomiędzy
pierwszymi ośmioma dokumentami a pozostałymi. Wygląda to tak,
jakby pierwsze pozycje napisane zostały jedną ręką, a następne inną.
Zaznaczyć należy, że teczka nie zawiera wszystkich materiałów do
tyczących procesu cieszyńskiego. Brak w niej zeznań nauczycieli Laska
i Bittnera, dziennika Daniela Louge, zięcia pastora Hentschela, i zeznań
złożonych przed komisarzami A. Bessern i K. Celestą. W jaki sposób
akta te zawędrowały na Dolny Śląsk, trudno jest stwierdzić. Na podsta
wie wzmianki uczynionej w. znajdującym się w zbiorze liście Kolegium
Kolatorów do Teologicznego Fakultetu w Jenie przypuszczać należy,
że są to odpisy dokumentów, które załączone zostały do tego listu,
aby ułatwić adresatowi wydanie orzeczenia. Materiał ten nie był w peł
ni wyzyskany przez dotychczasowych badaczy.
Początki ruchu pietystycznego w księstwie cieszyńskim przypadają
na rok 1709, nie posiadamy bowiem przekazów, które mówiłyby o wcześ
niejszym dotarciu tu emisariuszy lub propagatorów nowych zasad. Nie
jest wykluczone, że działali oni tu wcześniej, o czym mógłby świad
czyć analogiczny wypadek w Jeleniogórskiem, gdzie pietyści jeszcze
przed wejściem w życie konwencji altransztadzkiej głosili swoje po
glądy, kontynuując ruch tzw. „leśnych kaznodziejów”, a raczej korzy
stając z wypracowanych przez nich form dotarcia do wiernych 8. Brak
dowodów sprawia, że pozostajemy przy wspomnianej dacie. Ów pierw
szy okres trwa do r. 1720, gdy w kościele protestanckim daje się zaobser
wować pewien kryzys, wywołany nie tyle wydaleniem części duchow
nych, co trudnościami materialnej natury. Drugi okres rozpoczyna się
od powołania na urząd kaznodziejski nowych pastorów, którzy rozwi
nęli ożywioną działalność duszpasterską i oświatową. Osiągnięcia ich
wywołały kontrakcję ze strony żywiołów katolickich, które czując się
zagrożone doprowadziły do słynnego procesu. Toczył się on od r. 1723
i zakończył wydaleniem z Cieszyna w r. 1730 oskarżonych o pietyzm
kaznodziejów. Moment ten zamyka drugi okres w dziejach pietyzmu na
tym terenie i na nim też zakończył się wpływ tego ruchu na ludność
księstwa cieszyńskiego.
Cieszyński ośrodek pietyzmu kształtował się pod przemożnym wpły
wem Halle. Przyczyną szczególnego* zainteresowania hallskich działa
czy Cieszyńskiem było bardzo dogodne jego położenie geograficzne.
Teren ten graniczył z Polską, Czechami i Węgrami i z chwilą jego
opanowania powstałaby niezwykle cenna baza do rozwinięcia akcji
misyjnej w tych trzech krajach. W r. 1709 sprawa podjęcia działalności
na terenie Cieszyna stała się jeszcze bardziej aktualna z dwóch wzglę

8
Teodora von Schwienitz do H. J. Elersa, 4 XI 1699 (Corr., XX, 1929,
s. 64—65).

dów: po pierwsze na mocy tzw. recesu egzekucyjnego z 27 I tego roku
cesarz zezwalał na założenie przed Cieszynem tzw. kościoła Łaski (Gnaden-Kirche), po drugie w Halle nastąpiła zmiana orientacji politycznej
(zerwanie z Karolem XII i nawiązanie kontaktów z Piotrem I i Ra
koczym), a w związku z tym powstały perspektywy rozszerzenia się
ruchu na Węgrzech. Nowy kurs znalazł też poparcie członków tzw.
Tajnej Rady (organ przyboczny Franckego, decydujący o kierunkach
akcji misyjnej), którzy mieli swoje posiadłości w pobliżu granic Śląska
Cieszyńskiego (hr. Erdmann II von Promnitz i hr. Henckel z Bogumina).
Za sprawą Adelunga, emisariusza z Halle, zapadła ostatecznie decyzja,
by całą uwagę skupić na Cieszynie 9. Postanowiono skoncentrować cały
swój wysiłek na rozwiązaniu następujących zagadnień: pomocy finanso
wej, organizacyjnej i zabezpieczenia odpowiednich kadr dla nowo po
wstającego kościoła. Najważniejszą dla zboru była sprawa pierwsza,
W imieniu protestantów cieszyńskich hr. Henckel zwrócił się do Halle
0 wsparcie pieniężne. W całych Prusiech zorganizowano kolektę. Po
dobną kwestę też nie bez udziału pietystów podjęto w Danii, Wirtem
bergii, Saksonii, na Węgrzech, a nawet w dalekiej Wielkiej Brytanii.
Nie mniej ważna była pomoc w zorganizowaniu placówki cieszyńskiej.
W tej dziedzinie radą miał służyć Adelung, który już niejednokrotnie
pracował przy zakładaniu podobnych ośrodków. Przedstawił on projekt
zabudowań, który był wzorowany na podobnych obiektach w Halle.
Tę jedność widzimy nie tylko w podobieństwie zewnętrznym, ale
1 w przeznaczeniu poszczególnych budowli. Oprócz kościoła i szkoły
miano wznieść budynek gospodarczo-mieszkalny (piwnice na wina i po
mieszczenie na przechowywanie druków); pietyści mieli bowiem zamiar
wyzyskując stosunki Adelunga na Węgrzech zająć się nie tylko rozpo
wszechnianiem wydawnictw religijnych, ale i handlem wina. W budyn
ku oprócz pomieszczeń gospodarczych miało znajdować się na pierw
szym piętrze mieszkanie dla trzech pastorów, a na drugim miejsce
dla „ein kleines Pädagogium” — jak pisze Winter — czyli mieszka
nia dla dzieci szlacheckich umieszczonych w konwikcie10. Równie
wielką wagę jak do dwóch wymienionych spraw przykładano do skie
rowania do Cieszyna odpowiednich kaznodziejów, którzy mogliby po
zyskać społeczeństwo dla pietyzmu. Wśród powołanych znaleźli się
też pastorzy rekomendowani przez Halle.
Równolegle z odbudową protestanckiej organizacji kościelnej kształ
tował się cieszyński ośrodek pietyzmu. Proces ten ze zrozumiałych
względów otoczony był mrokiem tajemnicy. Do dzisiejszego dnia nie
jesteśmy w stanie w pełni jej przeniknąć. Nowe światło może dopiero
9 W i n t e r , op. cit., s. 15.
10 Tamże.

rzucić gruntowne przebadanie archiwum kościoła przed Cieszynem.
Niestety jest ono w dużej części jeszcze niedostępne dla badaczy. Po
ostatniej eksmisji razem z słynną biblioteką Tschamera zajmuje jeden
pokoik na poddaszu kościelnym. Bez pomocy państwa niezwykła wprost
ofiarność ks. Oskara Michejdy nie jest w stanie zapobiec zniszczeniu
licznych materiałów. Do czasu więc udostępnienia archiwum zdani
jesteśmy na domysły i przypuszczenia. Nie jest zresztą pewne, czy
zachowane materiały dadzą pełną odpowiedź.
Wśród ciekawszych nie rozwiązanych problemów na pierwszy plan
wysuwa się sprawa przywódcy ośrodka. Nie jest to zagadnienie proste.
Do miana tego mogą bowiem kandydować: Muthmann, Steinmetz
i Adelung. Na pierwszy rzut oka rzecz wydaje się nie specjalnie godna
rozważania, gdyby nie ostatni z wymienionych, postać niezmiernie
ciekawa, działająca z ukrycia, niejako poza kulisami, tajny emisa
riusz Halle. Trudno jest np. znaleźć jego nazwisko w oficjalnych doku
mentach, rzadko też wymieniany jest w korespondencji, a jednak
wiele przesłanek przemawia za tym, że zwłaszcza w pierwszym okre
sie on był przywódcą i motorem wszystkich 'poczynań pietystów
w Cieszynie11. Przebywał przecież przez dłuższy czas w tym mieście,
najlepiej był zorientowany w układzie miejscowych stosunków, pozo
stawał w ścisłym kontakcie z hallską wszechnicą, posiadał duże doświad
czenie w prowadzeniu tego rodzaju pracy, był inicjatorem powołania
duchownych, którzy związani byli z pietyzmem, i wreszcie kierował
całą działalnością gospodarczą pietystów 112.
Adelung nie był jedynym organizatorem pietyzmu cieszyńskiego.
Do grupy czołowych działaczy należał m. in. Jan Muthmann, pierwszy
pastor powołany na urząd kaznodziejski w Cieszynie. Jego działalność
znamy dobrze na podstawie pamiętnika, który pozostawił po sobie.
Urodził się 28 sierpnia 1685 r. w Komorznie pod Kluczborkiem w księ
stwie brzeskim. Do chrztu trzymał go znany pastor i pisarz Adam
Gdacjusz. Matka nauczyła go języka polskiego i niemieckiego. Po dojściu
do lat szkolnych uczęszczał do gimnazjów w Oleśnicy i Legnicy, później
wyjechał na studia do Lipska, gdzie prawdopodobnie zetknął się po raz
pierwszy z pietyzmem. Pod wpływem tych nowych tendencji zorganizo
wał w Lipsku tzw. Collegium Amicum. Celem tego stowarzyszenia było
pielęgnowanie znajomości języka polskiego i poznawanie piękna tłuma
czenia polskiej Biblii. W Lipsku dał się też Muthmann poznać jako
11 Szerzej należy więc widzieć rolę Adelunga, niż czyni to W i n t e r , op. cit.,
s. 13 nn.
12 O tej ostatniej roli najlepiej świadczy następujący przykład: z powodu
opóźnienia przyjazdu Adelunga z Węgier duchowni protestanccy musieli poży
czyć 80 wiader wina, które miały być zwrócone po jego przyjeździe. Chr. Voigt
do A. H. Franckego, 14 XI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 101).

świetny polemista, przyczyniając się m. in. do opuszczenia przez jezui
tów miasta 13. Po ukończeniu studiów i powrocie na Śląsk objął stano
wisko diakona w Wołczynie. Długo nie zagrzał tam miejsca, zapropono
wano mu bowiem objęcie analogicznej funkcji w nowo organizującym
się kościele w Cieszynie. Przyjaciele ostrzegali go przed pochopnym
podjęciem decyzji, przepowiadając, że ani pół roku nie pozostawią go
tam przy życiu. Ale Muthmann był człowiekiem młodym, miał wtedy
24 lata, był pełen zapału i trudności nawet go pociągały. Przed przy
jazdem do Cieszyna zapoznał się on już z terenem, biorąc udział w uro
czystym poświęceniu miejsca pod kościół. Wiedział więc, co go czeka.
I chociaż trudności istotnie były olbrzymie, Muthmann zdał egzamin 14.
Wkrótce po Muthmannie do Cieszyna został zaproszony pastor
Chrystian Voigt. Należał on do pierwszych współpracowników Franckego, był wychowawcą jego dzieci. U samego progu pobytu w no
wym mieście zetknął się z trudnościami, które wydawały się mu nie
do przezwyciężenia i stawiały pod znakiem zapytania możliwość roz
winięcia jakiejkolwiek działalności. Nie mógł po prostu znaleźć dachu
nad głową ani osoby, u której mógłby się stołować. Z licznej niegdyś
grupy protestantów w Cieszynie pozostało tylko 6—8 Wdów, ale i one
obawiały się przyjąć duchownych protestanckich na kwaterę, gdyż
„cesarz był daleko, a jezuici blisko”. Problem stołowania też nie był
błahostką, gdyż lękano się, że jezuici, którzy nie gardzili żadnymi
środkami, mogli nawet przeprowadzić zamach na życie kaznodziejów 15.
Pierwsze kazanie Voigta zrobiło jednak wielkie wrażenie na wiernych
i zrównoważyło wszystkie trudy i wyrzeczenia. Był to prawdziwy
sukces. O jego rozmiarach najlepiej świadczyły liczne prośby od spo
łeczeństwa, by Voigt podjął nauczanie dzieci, oraz stale rosnąca liczba
uczestników nabożeństw przez niego odprawianych. Dochodziło do tego,
że sama ceremonia komunii ciągnęła się przez wiele godzin, gdyż przy
stępowało czasami do niej około trzech tyśiący wiernych16. Gdy p>o tak
pomyślnym zdaniu egzaminu, jakim było wygłoszenie kazania, Voigt
przystąpił do propagowania zasad pietystycznych — co on sam nazywał
„budzeniem ducha bożego” — natrafił na pierwsze przeszkody. Po
częto go nazywać „arcyjezuitą” i nawet całe duchowieństwo protestanc
kie odwróciło się od niego. Znikała ‘ też przychylność zwierzchników,
ale udało się mu utrzymać zaufanie społeczeństwa. Na jego kazaniach
pojawiali się nawet przedstawiciele władz miejskich i duchowieństwa
13 O nauce języka polskiego w Lipsku pisał A. R o m b o w s k i , Nauka języka
polskiego we Wrocławiu, Wrocław 1960, s. 210.
14 O. M i c h e j d a , Pamiętnik pierwszego pastora cieszyńskiego (Kalendarz
ewangelicki na rok przestępny 1932, s. 122).
15 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
16 Tamże, por. K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 102.

katolickiego17. Voigt nie był jednak zadowolony w pełni z rezultatów
swojej pracy i postanowił rozszerzyć zakres swoich obowiązków. Za
jął się organizowaniem szkolnictwa. W tej dziedzinie przyszedł mu
z pomocą drugi pastor, Chrystian Schneider. Podobnie jak Voigt był
on zwolennikiem pietyzmu (przed powołaniem do Cieszyna był wycho
wawcą dzieci brata Franckego) i cały swój wysiłek skierował w Cieszy
nie na pozyskanie dla nowego ruchu jak największych rzesz wyznawców
i sympatyków 18. Na tak szeroko zakrojoną akcję nie mogli już spokoj
nie patrzeć jezuici i wyzyskując jeden z przepisów konwencji altransztadzkiej, mówiący, że do pracy duszpasterskiej na Śląsku mogą być
powoływani jedynie rdzenni Ślązacy, doprowadzili swoimi monitami
wysyłanymi do Wiednia do tego, że cesarz nie zaakceptował wokacji
Voigta i Schneidera i późną jesienią 1710 r. musieli ci kaznodzieje
opuścić Cieszyn 19. Należy wspomnieć o jeszcze jednym działaczu pietystycznym. Był nim nauczyciel Mevius, który nie przebywał długo
w Cieszynie, gdyż jezuici oskarżyli go o rozpowszechnianie nieprawomyślnych książek, a nawet część ich mu skonfiskowali i publicznie spa
lili na rynku (10 VII 1714)20.
Pod koniec więc pierwszego okresu w Cieszynie z działaczy pietystycznych pozostał jedynie Muthmann. Musiało się to odbić na akcji
propagandowej i doprowadzić do pewnego załamania się tego nowego
prądu w cieszyńskim kościele protestanckim, choć istotne przyczyny
były głębsze.
Na jakich warstwach społecznych opierał się pietyzm? O rozwoju
tego ruchu w księstwie cieszyńskim niewątpliwie zadecydowało popar
cie udzielone przez szlachtę, i to przez jej część najzasobniejszą. Pomoc
finansowa nie była mała. Dla przykładu przytoczymy: hr. Erdmann II
von Promnitz, właściciel Pszczyny 1000 zł i zobowiązał się utrzymać
pastora, hr. Sunegh — 2000 zł i 200 zł rocznie na utrzymanie pastora,
hr. Henckel z Eogumina 2500 zł i 200 zł na utrzymanie pastora21.
Ofiarodawcy zastrzegali sobie jednak prawo wskazania kandydatów
na wakujące stanowiska. Zalecenie wyboru określonych pastorów do
starcza nam właśnie nowego dowodu na pozytywne ustosunkowanie
się szlachty do pietyzmu. Jana Muthmanna — jednego z przywód
ców ruchu pietystycznego w Cieszyńskiem — polecił hr. Sunegh, Chry
stiana Voigta jako najbardziej godnego kandydata wiskazał hr. Henckel,
a Schneidera — Fryderyk Bludowski22. Godna też jest podkreślenia
17 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
18 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 14 XI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 102—108).
10 W i n t e r , op. cit., s. 16.
20 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 111.
21 Tamże, s. 96.
22 Ch. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1710 (Corr., XX, 1929, s. 111).

reakcja szlachty w chwili, gdy niebezpieczeństwo poczęło grozić pierw
szym propagatorom pietyzmu w Cieszynie. Gdy Voigt natrafił na duże
trudności w uzyskaniu akceptacji cesarza, wówczas hr. Erdmann II
von Promnitz wystosował list do jego zwierzchników, w którym bardzo
wysoko oceniał pracę duszpasterską tego pastora i prosił o dopomożenie w załatwianiu formalności związanych z jego zatwierdzeniem23.
Pastora Schneidera, gdy otrzymał on polecenie opuszczenia miasta, nie
pozostawił bez opieki Fryderyk Bludowski. Udzielił mu gościny w jed
nym ze swoich majątków, położonych niedaleko miasta, i ułatwiał na
wet potajemne spotykanie się ze zwolennikami pietyzmu24. Najwię
kszym protektorem pietyzmu był jednak na Górnym Śląsku hr. Morawitzki, właściciel Bobo Iowie. W jego dobrach znajdowała się najlicz
niejsza grupa wyznawców pietyzmu, do której należał również sam
właściciel. Rolę, jaką odgrywał, najlepiej oświetla fakt skierowywania
przez Franek ego listów do Górnoślązaków na jego adres, on też z po
lecenia gminy na nie odpowiadał25. Gdy Voigtowi zaczął się palić
grunt pod nogami w Cieszynie, znalazł schronienie w Bobolowicach
i tu kontynuował swoją pracę aż do czasu otrzymania propozycji objęcia
nowego stanowiska na Węgrzech26. Morawitzki wspierał również ruch
finansowo, przekazywał np. do Halle opłaty za studentów, którzy tam
pobierali naukę27. Na jego adres napływały też książki drukowane
w Halle, które on rozprowadzał dalej wśród poszczególnych odbiorców
na Śląsku 28. Zaniepokoiło to władze cesarskie i katolików. Zaczęły się
prześladowania, w wyniku czego Morawitzki postanowił sprzedać mają
tek i przenieść się na stałe do Prus29. Najdobitniejsze przykłady na
poparcie przez szlachtę pietyzmu znajdujemy jednak dopiero w dru
gim okresie rozwoju tego ruchu, gdy w Cieszynie doszło do procesu.
W obronie pietyzmu, a raczej oskarżonych kaznodziejów (co w zasa
dzie jest jednoznaczne), zaangażowali swój cały autorytet członkowie
Kolegium Kolatorów, a przecież w skład tego ciała nie wchodżił nikt
inny, jak przedstawiciele szlachty. Nie pozostały też na uboczu stany
księstwa cieszyńskiego. Podjęły one specjalną uchwałę potępiającą
tarcia wewnętrzne, niedwuznacznie opowiadając się po stronie Steinmetza, Muthmanna i Zasadiusa30.
23 Tamże.
24 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1709 (Corr., XX, 1929, s. 111).
25 A. H. Francké do Górnoślązaków, 25 X 1713 (Corr., XXII, 1931, s. 118).
26 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 2 XI 1710 (Corr., XX, 1929, s. 116).
27 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 14 XI 1713 (Corr., XXII, 1931, s. 120).
28 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 7 VI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 93).
29 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 2 XI 1710 (Corr., XX, 1929, s. 116).
38 Zapytania Kolegium Kolatorów do Teologicznego Fakultetu w Jenie,
Inquisitions Acta des Pietismus, s. 151, Archiwum Powiatowe w Jeleniej Górze,
Akta miasta Gryfowa, sygn. 1142; dalej użyto skrótu: Inq. Act. d. Piet.

Przyczyny tego protekcyjnego stanowiska szlachty wobec pietyzmu
były wielorakie. Decydujące były względy natury politycznej. Chodzi tu
0 powiązania pietyzmu z dynastią Hohenzollernów. Polityczny program
pietystów, wprawdzie tajny, mógł odpowiadać tej szlachcie, była ona
bowiem opozycyjnie nastawiona do monarchii austriackiej, która nie
dawała protestantom możliwości awansu. Zupełnie inne perspektywy
przyniosłoby jej ewentualne związanie się z państwem pruskim. Te
polityczne aspiracje szczególnie- mocno wystąpiły u szlachty, która
posiadała część swoich majątków poza granicami państwa austriackiego
(hr. Erdmann II von Promnitz, hr. Henckel)31. Nie wyłączone też jest,
że zagadnienia społeczne zadecydowały o tym nastawieniu. Szlachta
mogła obawiać się, że ruch pozostawiony sam sobie może przybrać
takie kształty jak nurt plebejski w Niemczech 32.
Popularność swojej nauki wśród pozostałych warstw ludności,
a więc wśród chłopstwa i mieszczaństwa, pietyści zawdzięczali dwom
czynnikom. Na pierwszym miejscu należy wymienić położenie przez
nich nacisku na dostępność jej dla każdego człowieka, niezależnie od
języka, którym władał, czy też stanu, z którego pochodził. W tym
celu głosili oni kazania w języku polskim i niemieckim, a prawdo
podobnie i w czeskim. Starali się zresztą zachować zasadę dwu- czy
trójjęzyczności nie tylko w czasie nabożeństw. Stosowali ją także przy
katechizacjach i we wszystkich zbiorowych modlitwach. Nie zapomnieli
też o znaczeniu tego czynnika przy wydawaniu modlitewników i ksią
żek o treści religijnej. Z ich inicjatywy ukazały się w druku pierwsze
pisane po polsku na Śląsku Cieszyńskim dzieła religijne. Przykładowo
warto przytoczyć Muthmanna Wierność Bogu i cesarzowi czasu powie
trza morowego, wyd. w Brzegu w r. 1716, tłumaczony przez Zasadiusa
modlitewnik pt. Droga do Nieba, to jest nauka krótka z Katechizmusa,
wyd. w Brzegu w r. 1723, czy też Drogi prawdziwego chrzecijaństwa
torowanie, wyd. w r. 1727 w Lipsku. Zasadius położył też duże zasługi
przy pracach około wydania Nowego Testamentu, Biblii Gdańskiej
1 podobnych dzieł33.
Drugim czynnikiem, który jednał pietystom sympatię, było poświę
cenie, z jakim starali się oni przyjść ubogim z pomocą, a przynajmniej
z pociechą religijną. Muthmann np. przedstawił w swoim pamiętniku
trudności, jakie musieli pokonywać, by dotrzeć do ludności mieszkającej
31 W i n t e r , op. cit., s. 15.
32 O istniejących tendencjach świadczy kazanie Zasadiusa o potępieniu kacerzy. Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 64.
33 J. S z e r u d a, Zarys dziejów teologii ewangelickiej w Polsce, Kraków
1953, s. 16; por. K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 159; A. B u z e k , Dzieje polskości
w kościele ewangelickim na Śląsku w XVII i XVIII w. (Zaranie Śląskie, 1933,
s. 8—10, 1934, s. 25—29).

daleko w górach (spotkania ze zbójnikami, napady ze strony chłopów
wożących sól z Polski, walki z żywiołem itp.). Taka postawa budziła
szacunek i podziw, a co za tym idzie — wzrost zaufania i powstawanie
nowych rzesz sympatyków pietyzmu34. Najlepiej przedstawił jednak
funkcję, jaką spełniali pietyści, Schneider, gdy pisał w liście do Franekego: ,,Meine Arbeit ist den Armen mitzuteilen, welche mit viel
Tränen die Veränderungen bedauern” 35. O reakcji ludności na dzia
łalność pietystów w jednym z swoich listów pisał Voigt, podając przy
kład górali mieszkających daleko od Cieszyna, którzy przychodząc na
nabożeństwa zawsze przynosili ze sobą podarunki dla kaznodziejów
w postaci sera i wosku 36.
Około r. 1716 pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu w nowo
powstającej organizacji kościelnej protestantów w Cieszynie. Przeja
wem tego był wzrost ilości skarg do Kolegium Kolatorów na znaczne
zaniedbania zarówno w pracy duszpasterskiej, jak i w szkolnictwie.
Proces ten pogłębiał się w ciągu kilku następnych lat i swój punkt
kulminacyjny osiągnął około r. 1720 37. Kolegium Kolatorów, które od
powiedzialne było za losy kościoła, postanowiło zaradzić temu poprzez
zaproszenie nowych sił do Cieszyna. Pierwsza propozycja została skie
rowana do pastora Jana Adama Steinmetza. Kolegium polecił go
hr. Henckel z Bogumina. O życiu i działalności Steinmetza przed obję
ciem funkcji pastora prymariusza i inspektora szkolnego w Cieszynie
nie wiemy zbyt wiele. Pochodził z Wielkiej Lignicy w księstwie brze
skim, gimnazjum ukończył w Brzegu, a następnie udał się na studia
do Lipska38. Tam prawdopodobnie zetknął się z pietyzmem i został
jego gorliwym wyznawcą. Po ukończeniu studiów był przez pewien
czas pastorem w Małujowicach brzeskich (1715—1717), a następnie zo
stał przeniesiony do Ciepłej Wody w księstwie ziębickim. O efektach
jego pracy najlepiej świadczy fakt przekształcenia się tej miejscowości
w jeden z żywotnych ośrodków pietyzmu na Śląsku39. Ze względu na
34 O. M i c h e j d a , Pamiętnik..., rozdz. IV: „O nieszczęściach”.
35 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1710 (Corr., XX, 1929, s. 111).
36 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VIII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
37 Memoriał Kolegium Kolatorów do Urzędu Zwierzchnego, nie datowany,
z 1723 r., Inq. Act. d. Piet., s. 22.
38 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 106, poz. Z. J. E h r h a r d t , Presbyterologie
des evangelischen Schlesiens, t. III, 1782, s. 173.
39 Nawet po odejściu Steinmetza ośrodek wykazał nadal' taką samą prężność.
Dowodem tego jest serdeczne przyjęcie zgotowane przez proboszcza, organistę
i wiernych dwom znanym propagatorom pietyzmu, Chrystianowi Demuthowi
i Chrystianowi Dawidowi, gdy w czasie swej pcdróży misyjnej po Śląsku
w r. 1728 zatrzymali się w Ciepłej Wodzie i za zgodą proboszcza wygłosili
w kościele cykl kazań. W o t s c h k e , Herrnhutes, erste Arbeit..., s. 187.
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34 O. M i c h e j d a , Pamiętnik..., rozdz. IV: „O nieszczęściach”.
35 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1710 (Corr., XX, 1929, s. 111).
36 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VIII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
37 Memoriał Kolegium Kolatorów do Urzędu Zwierzchnego, nie datowany,
z 1723 r., Inq. Act. d. Piet., s. 22.
38 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 106, poz. Z. J. E h r h a r d t , Presbyterologie
des evangelischen Schlesiens, t. III, 1782, s. 173.
30
Nawet po odejściu Steinmetza ośrodek wykazał nadal taką samą prężność
Dowodem tego jest serdeczne przyjęcie zgotowane przez proboszcza, organistę
i wiernych dwom znanym propagatorom pietyzmu, Chrystianowi Demuthowi
i Chrystianowi Dawidowi, gdy w czasie swej pcdróży misyjnej po Śląsku
w r. 1728 zatrzymali się w Cieplej Wodzie i za zgodą proboszcza wygłosili
w kościele cykl kazań. W o t s c h k e , Herrnhutes, erste Arbeit..., s. 187.

sygnały o nieporozumieniach w zaborze cieszyńskim Steinmetz przed
objęciem swojej funkcji zażądał publicznego zatwierdzenia wokacji,
co uzyskał na nabożeństwie 4 marca 1720 r.40 Pozostałe formalności
trwały jeszcze jednak prawie pół roku i dopiero 27 września 1720 r.
został wprowadzony na urząd. Już w czasie starań o zatwierdzenie
Steinmetz nie krył swoich sympatii do pietyzmu. Dał temu wyraz
mieszkając w domu Mikołaja Bludowskiego, gdy po raz pierwszy przy
jechał do Cieszyna. Pozyskał sobie też to miasto całkowicie otwartym
przyznaniem się do sprzyjania nowym tendencjom, za 00 był nawet
pociągany do odpowiedzialności przez konsystorz w Brzegu 41. Po zain
stalowaniu się na nowym miejscu zaczął ściśle współpracować z Muthmannem i jego towarzyszami.
W rok po Steinmetzu został powołany na stanowisko piątego pastora
i polskiego katechety, za radą Steinmetza i Muthmanna, pastor z Brze
gu, Samuel Ludwik Zasadius. Podobnie jak przy wokacji Steinmetza
odbyła się publiczna dyskusja w kościele 15 marca 1721 r. i gdy nikt
nie wniósł sprzeciwu, kandydatura jego została przyjęta i 10 lipca 1721 r.
Zasadius został konfirmowany42. O jego życiu i działalności przed
przyjściem do Cieszyna również nie posiadamy zbyt wiele wiadomości.
Pochodził prawdopodobnie z Byczyny, znanej kuźni kadr polskiego
duchowieństwa protestanckiego w XVii i XVIII w. Ukończywszy gim
nazjum studiował na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Halle. Po stu
diach został powołany w r. 1693 na pastora w Brzeźmierzu Oławskim.
Ze względu na ordynowanie w tym samym czasie do wspomnianej
miejscowości proboszcza katolickiego^ nie otrzymał on akceptacji ce
sarza i w tym samym roku opuścił Brzeźmierz. Stąd udał się prawdo
podobnie do Byczyny, gdzie wkrótce zasłynął jako wspaniały kazno
dzieja 43. To było prawdopodobnie przyczyną ściągnięcia go do Cie
szyna.
W tym samym czasie, kiedy uzupełniano kadry pastorów, zatroszczo
no się również ó nowych nauczycieli. Byli to przeważnie podobnie jak
Steinmetz ludzie związani z pietyzmem. Rekomendacji udzielali im
najczęściej Steinmetz i Muthmann. Na pierwszym miejscu należy wy
mienić Górnoślązaków Machera, Liberdę, Sarganka oraz Jana Schuchardta, Schultza i Jerichoviusa 44.
4U K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 107.
41 Zeznania Schmidta, 22 lipca 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 7; K. M i c h e j d a
podaje błędną datę, mianowicie 23 lipca. Por. Dzieje..., s. 147.
42 Memoriał Kolegium Kolatorów, Inq. Act. d. Piet., s. 16; por. K. M i c h ę jd a, Dzieje..., s. 108.
43 E h r h a r d t , op. cit., s. 222.
44 W i n t e r , op. cit., s. 22.

Stosunkowo najwięcej wiadomości posiadamy o Macherze45, Schuchardcie i Schultzu. Dwaj pierwsi ukończyli studia w Halle (pewne
to jest zwłaszcza w odniesieniu do Machera), a Schuchardt, zanim zo
stał powołany do Cieszyna, podobno prowadził ożywioną działalność
na terenie Polski, w Toruniu. Jak się sam przyznał w rozmowie z Hentschelem, był przesłuchiwany przez ministrów zboru toruńskiego jako
oskarżony o sprzyjanie i propagowanie pietyzmu46. Schultz najprawdo
podobniej dla pietyzmu pozyskany został dopiero w Cieszynie. Zazna
czyć należy, że wszystkie nowe nominacje zostały przedstawione do
zatwierdzenia dworowi wiedeńskiemu zgodnie z obowiązującymi prze
pisami konwencji altransztadzkiej i otrzymały bez większych trudności
placet cesarski47.
Dzięki wpływowi nowych ludzi bardzo szybko wytworzyła się
w Cieszynie silna grupa zwolenników pietyzmu. Nie były już to czasy
pionierskie, kiedy jedynym sympatykiem pietyzmu był pastor Muthmann, popierany i zachęcany przez Adelunga. Czynnikiem spajającym
całą grupę była jedność poglądów w zasadniczych sprawach teologicz
nych i współdziałanie w realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie
posiadanych materiałów źródłowych pragniemy zwrócić uwagę na pewne
specyficzne cechy w zapatrywaniach pietystów cieszyńskich oraz od
mienne niejednokrotnie formy organizacyjne, które wytworzyły się tu
w związku z ich rozpowszechnieniem.
Zasadniczym celem pietystów była walka o odrodzenie kościoła pro
testanckiego. Jedyną drogę, aby zrealizować to zamierzenie, widzieli
oni w dążeniu każdego chrześcijanina do osiągnięcia doskonałości we
wnętrznej. W Cieszynie zapoczątkowało tę walkę wysunięcie przez
Steinmetza w jednym z kazań zwrotu o „wybranych dzieciach bo
żych” 48. Następnie Zasadius, a po nim ponownie Steinmetz, wskazali
środki prowadzące do tego celu (modlitwy, pieśni, skupienie itp.), gro
żąc opornym gniewem bożym49. Należy zwrócić uwagę, że pietyści
cieszyńscy, aby nauka ich nie została odszyfrowana, sprawę odrodzenia
postanowili nazywać nie przyjętą przez ten ruch nomenklaturą, lecz
posługiwali się terminem „walki o doskonałość wewnętrzną”. Nie zmie
niło to istoty rzeczy, ale pozwoliło mocniej związać te innowacje z tra
dycyjnymi pojęciami teologii chrześcijańskiej. Było to równocześnie
zabezpieczenie przed atakiem ewentualnych przeciwników, gdyż trudniej
45 Zeznania Hentschela i Schmidta z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 6, 11.
46 Tamże.
47 K. M i c h e j d a,- Dzieje..., s. 108—112.
48 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 5 n.: „Ob nicht wahr,
dass der Steinmetz gepredigt, dass er seine Zuhörer nicht könne Kinder Gottes
nennen? R.: Ja, es ist wahr”.
49 Zeznania von Liebego z 9 IX 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 62.

było im w takim wypadku udowodnić, że odbiegają od nauki kościoła.
Ta umiejętność maskowania swoich rzeczywistych poglądów dotyczy
nie tylko wspomnianej kwestii walki o doskonałość wewnętrzną. Jest
ona charakterystyczna w ogóle dla działalności pietystów w Cieszynie,
odnosi się również do innowacji organizacyjnych.
Do najważniejszych zagadnień w teorii pietyzmu należał stosunek
pietystów do sakramentów. Zamierzali oni mianowicie znieść wszystkie
sakramenty, z wyjątkiem chrztu 50.
W Cieszynie rzecznikiem tych poglądów był pastor Steinmetz.
W swojej praktyce duszpasterskiej nie występował on oficjalnie prze
ciwko spowiedzi, początkowo nawet bardzo często przesiadywał w kon
fesjonale. Z biegiem czasu zaczął się jednak od tego obowiązku uchy
lać, aż w końcu w prywatnej rozmowie dał wyraz swego negatywnego
stosunku do spowiedzi. Stwierdził on wówczas, że „niechętnie spowia
da, ponieważ nie może słuchać, jak ludzie kłamią, gdy obiecują lepiej
żyć, a nigdy przyrzeczeń swoich nie dotrzymują” 51. Choć pietyści
cieszyńscy nie byli pozytywnie ustosunkowani do spowiedzi, musieli
jednak brać pod uwagę fakt, że jest to jeszcze jedna forma dotarcia
do szerokich rzesz społeczeństwa, z której nie wolno im w żadnym wy
padku zrezygnować.
Pietyści nie odważyli się też nigdy jawnie wystąpić przeciwko ko
munii św. Spotkałoby się to bowiem z powszechnym oburzeniem i po
tępieniem. Do swojego celu dążyli drogą okrężną. Tak więc Steinmetz
twierdził, że skoro komunia jest jakimś zewnętrznym obrazem głęb
szych treści, to sama jako cel sam w sobie nie wymaga większego przy
gotowania 52. Stąd już niedaleko była droga do jej odrzucenia, gdyż
odciąga ona uwagę od realizowania tych ważniejszych problemów.
Z przytoczonej analizy nie należy jednak zbyt pochopnie wyciągać
wniosków. Takie poglądy istniały w teorii, natomiast w życiu codzien
nym Steinmetz i pozostali kaznodzieje pietyści kładli duży nacisk na
przystępowanie wiernych do komunii św., z tym zastrzeżeniem, że sta
rali się propagować tzw. duchowe łączenie się z Jezusem. Szczególnie
doniosłe znaczenie miało to w księstwie cieszyńskim, gdzie ludność
ze względu na odległości dzielące ją od miejsca kultu nieraz przez
szereg miesięcy pozbawiona była możności przystąpienia do komunii.
Pietyści działając w okresie rozprzestrzeniającego się kultu dla
nauki i oświaty starali się w miarę możności połączyć jej osiągnięcia
50 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Iną. Act. d. Piet., s. 2 n.: „Vor Taufe
wenig hielten, die Beicht und Absolution lästerten, das Abendmahl mit andern
nicht halten”.
51 Zeznania von Liebego z 9 IX 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 60—62.
52 Tamże.

z zasadami religii i wiary. Stało się to przyczyną licznych ataków ze
strony protestanckiego kościoła ortodoksyjnego, który zarzucał pietystom połączenie fantazji i fanatyzmu z przesłankami, spekulacjami
czysto rozumowymi. O tym świadczą przykłady ustosunkowania się do
sakramentów oraz postawa pastora Zasadiusa, który próbował w spo
sób nowy rozwiązywać niejasne problemy z Pisma św. 53 Z drugiej
strony wygłaszali jednak poglądy, które zbliżały się nawet do twierdzeń
katolickich. Jedno z twierdzeń pietystów mówiło np. o obecności Chry
stusa w duszy każdego chrześcijanina, w przeciwnym wypadku negując
jego wstawiennictwo. Tezę tę w Cieszynie podjął Muthmann. W później
szej wykładni próbował jednak oczyścić się z zarzutów, mówiąc, że fakt
obecności Chrystusa dokonuje się przez wiarę 54.
Najważniejsza i może najciekawsza będzie dla nas sprawa pewnego
radykalizmu zasad głoszonych przez niektóre odłamy pietystów. Cho
dzi tu o bezkompromisowe rozwiązanie zagadnienia kacerzy przez Ar
nolda w jego książce Historia kościoła i kacerzy. Wystąpił on w niej
m. in. . z tezą, że nie wszyscy kacerze, którzy zostali spaleni na stosie
lub zostali potępieni, na to zasługiwali. Wielu z nich bez żadnej winy
zostało tak okrutnie ukaranych. W księstwie cieszyńskim kwestię tę
podniósł bez żadnego powoływania się na autorytet Arnolda pastor Zasadius. Poruszył ją w czasie kazania w związku z fragmentami ewan
gelii, gdzie opisany jest wypadek potępienia Chrystusa nie przez ogół
ludzi, lecz przez faryzeuszy, a więc wybraną grupę ludzi biegłych
w Piśmie świętym 55.
Stosunek pietystów do tańca to zagadnienie, które wyróżniało ich
w sposób widoczny spośród pozostałych wyznawców protestantyzmu.
Pietyści bardzo wyraźnie formułowali swoje zdanie w tej sprawie:
„należy doprowadzić do potępienia tańców i zabaw jako rzeczy grzesz
nych” 56. Kaznodzieje cieszyńscy w swoich naukach i kazaniach mocno
podkreślali, że taniec i śmiech jest grzechem 57. Muthmann szedł nawet
tak daleko, że zabraniał tańców na weselach, nie widząc żadnej różnicy
33 Zeznania von Liebego i odpowiedź na nie, Inq. Act. d. Piet., s. 59, 65, 130.
54 Odpowiedź Muthmanna, Steinmetza i Zasadiusa na zeznania Hentschela
i Schmidta z 17 VIII 1723, s. 47.
55 Zeznania von Liebego i odpowiedź na nie. Inq. Act. d. Piet., s. 64, 123.
56 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 2. Przytacza on
punktową definicję pietyzmu za pisarzem współczesnym Budeusem (autor pracy
Historia ruchu piety styczne go), której punkt 12 brzmi: „Lachen und Tantzen von
Sünden hielten”.
37 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Acta d. Piet., s. 6: „Wahr, dass
Stenmetz, Sassadius und Muthmann ausdrücklich lehren, dass Tantzen und Lachen
eine Sünde sey? R.: Ja”.

między tańcem weselnym a organizowanym z innej okazji 58. Gdy jako
oskarżeni musieli się bronić przed zarzutem sprzyjania pietyzmowi,
wtedy w następujący sposób scharakteryzowali swoje stanowisko:
1. sprawa tańczenia czy nieudzielania się w tej dziedzinie nie może
być przedmiotem czy artykułem wiary. 2. Prawdziwe „dzieci boże” nie
powinny tańczyć, a tym, co trwonią czas na tańce i zabawy, grozi
surowa kara boża (zniszczenie świata)59. Widzimy więc, że mimo gro
żącego im niebezpieczeństwa nie zrezygnowali z obrony swych poglą
dów.
Z problemów teoretycznych pozostała nam jeszcze do omówienia
kwestia tzw. „duchowego kapłaństwa” i „modlitw z serca płynących”.
Przedstawiamy ją dlatego dopiero w tym miejscu, ponieważ wiąże się
ona z innowacjami organizacyjnymi wprowadzonymi przez pietystów
do kościoła protestanckiego. Zasada duchowego kapłaństwa, którą pietyści wprowadzili na swoich potajemnych zebraniach i konwentyklach,
polegała na zezwoleniu każdemu członkowi owych zebrań na prowadze
nie wykładów i kazań na podstawie wewnętrznego objawienia. Rozcią
gała się ona również na ojców rodzin, którzy upoważnieni byli do
nauczania służby i członków swojej rodziny. W Cieszynie pastor Muthmann propagował w swoich kazaniach zasadę duchowego kapłaństwa
i zalecał też tzw. „modlitwy z serca płynące” 60.
Z powyższych rozważań nasuwają się następujące wnioski: róż
nice pomiędzy poglądami kaznodziejów cieszyńskich a zasadami gło
szonymi przez cały ruch były niewielkie i wynikały ze specyficznych
warunków księstwa cieszyńskiego; kaznodzieje cieszyńscy potrafili czer
pać z różnych nurtów pietyzmu (nie pomijali plebejskiego odłamu),
chociaż dominujący wpływ wywarł na nich kierunek hallski; na pod
kreślenie zasługuje też umiejętność pogodzenia nowatorskich tendencji
z tradycjami kościoła protestanckiego.
Pietyzm rozwinął się jako ruch opozycyjny w stosunku do organi
zacji kościoła protestanckiego i swój program zamierzał wcielić w ży
cie wbrew woli jego zwierzchników. Dlatego domagał się: odrzucania
rozporządzeń władz zwierzchnich, zrezygnowania z oficjalnej służby
bożej, obniżania powagi urzędu kapłańskiego61. Pietyści cieszyńscy
58 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 6: „Wahr, dass bey
den copuliren das Tanzen verbothen wird? R.: Von Steinmetz hab ich’s nicht
gehöret, aber von Sassadio, was herr Muthmann anbetrift, sagt man, dass er’s bey
der Wuthkenauschen Trauung per indirectum gethan”.
50 Odp. na zeznania Hentschela, Inq. Act. d. Piet., s. 44.
60 Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 58 n.
61 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 2 n: „1. Dass
obrigkeitliche Verordnungen in Kirchen Sachen verwürfen. 2. Das Ministerium
schaudeten. 3. Den öffentlichen Gottes Dienst unnutz halten”.

nie realizowali tych zaleceń, we władzach bowiem zwierzchnich, w Ko
legium Kolatorów, w stanach księstwa cieszyńskiego, było wielu zwo
lenników pietyzmu, którzy nadawali ton poczynaniom tych instytucji,
sami byli kapłanami i dzięki swojej pracy w kościele mogli oddziaływać
odpowiednio na ludzi i wyzyskać publiczną służbę bożą dla propago
wania swoich zasad.
Z tych samych względów odmiennie kształtowały się w księstwie
cieszyńskim wprowadzone przez pietystów innowacje organizacyjne.
Chodzi tu o katechizacje, powtarzanie kazań, spotkania w zakrystii
lub w prywatnych mieszkaniach, czyli tzw. konwentykle. W zasadzie
były to zajęcia podobnego typu. Czytano na nich Pismo św. i objaśniano
jego trudniejsze fragmenty. Specyfika cieszyńskich innowacji polegała
na umiejętnym nawiązaniu do istniejących w przeszłości zwyczajów.
Konwentykle np. były kontynuacją tzw. domowych informacji62. Zu
pełnie nowym zjawiskiem była natomiast w Cieszynie powtarzanie
kazań. Nie był to zwyczaj nie znany w praktyce kościoła protestanckiego
na Śląsku, ale w Cieszyńskiem został on zaprowadzony przez pietystów
i wyzyskany do popularyzacji nowych zasad.
Tak więc drugi okres przeszedł pod znakiem scementowania ideo
wego i organizacyjnego pietystów w Cieszynie. Równocześnie odnieśli
pietyści szereg sukcesów i w innych dziedzinach. Walnie przyczynili
się do zakończenia budowy murowanego kościoła Łaski przed Cieszy
nem, wzniesienia murowanej szkoły, reorganizacji systemu i programu
nauczania oraz wzrostu dochodów kościelnych. Podkreślić trzeba rów
nież ich zasługi w odnowieniu nabożeństw w języku polskim i podję
ciu prac nad opracowaniem polskich książek religijnych.
Wejście w życie konwencji altransztadzkiej i recesu egzekucyjnego
nie oznaczało bynajmniej trwałej zmiany w stosunku samego cesarza
i jego władz administracyjnych do protestantów. Pociągnięcie to należy
po prostu uważać za manewr taktyczny, uwarunkowany rozwojem
sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej panującej wówczas na Śląsku.
Gdy Austrii przestał zagrażać Karol XII, a równocześnie na Śląsku
nastąpiła pewna stabilizacja, cesarz, a wraz z nim cały jego aparat
państwowy, przystąpili do akcji kontrofensywnej. Urząd Zwierzchni
(Ober Amt) wydał szereg dekretów, które bardzo poważnie ograni
czyły przywileje predykantów (z 4 I 1709), zabroniły katolikom prze
chodzenia na protestantyzm (z 3 VI 1709) i szczególnie ostro wkraczały
w sprawy wyznania dzieci z małżeństw mieszanych. Kary przewi
dziane przez te rozporządzenia były bardzo surowe, obejmowały wyda
lenie z kraju, odebranie dzieci i oddanie na wychowanie do zakładów
62 Odp. na zeznania Hentschela, Inq. Act. d. Piet., s. 33.

katolickich itp.63 Mimio tak dużego nacisku na powstrzymanie rozwoju
kościoła protestanckiego w księstwie cieszyńskim z każdym dniem
powiększał on liczbę swoich wyznawców. Zwiększyła się ilość wiernych
w samym Cieszynie. Prężność tego ruchu była zjawiskiem tak niepoko
jącym, że Urząd Zwierzchni kilkakrotnie pociągał do odpowiedzialności
starostę cieszyńskiego, hr. Adama Wacława Paczyńskiego z Tęczyna.
Ale i to nie dawało żadnych wyników. Postanowiono więc jeszcze bar
dziej zaostrzyć kurs przeciwko odstępcom. Wskazują na to konkretne
rozporządzenia Urzędu Zwierzchniego skierowane do poszczególnych
obywateli księstwa cieszyńskiego. Tak np. Bludowskiemu, członkowi
Kolegium Kolatorów, zabroniono mieszania się w sprawy wyznaniowe
pod karą 200 dukatów. Podobne zarządzenia wystosowane zostały do
Niklasa Folwarcznego (z 17 VII 1722 i 5 IX 1725) oraz do Kretschmera
z Pruchnej (z 20 XI 1725 i z 7 X 1726) 64.
Nie pozostało też bierne w tej walce duchowieństwo katolickie. Pa
storom utrudniano wizyty u chorych. Wprowadzano specjalne kartki
licencyjne, dowolnie pobierano od nich opłaty za zezwolenie na udzie
lenie sakramentów w poszczególnych parafiach katolickich65, szykano
wano przy odprawianiu obrzędów (np. pogrzebów) 66 dtp. Wodą na ich
młyn były pierwsze sygnały o głoszeniu przez duchownych protestanc
kich zasad piety stycznych. Już 6 października 1711 r. dziekan Twarduszka zwrócił się z zapytaniem do Muthmanna i kilku innych kazno
dziejów „co oni wyznają: pietyzm, synkretyzm, kalwinizm czy augsbur
skie wyznanie?”. Wygląda to na szukanie punktu zaczepienia dla roz
winięcia nowych form walki. W ślad za tym poszło oskarżenie wysu
nięte przez jezuitę Tempsa, że Muthmann rozdaje za darmo książki
religijne. Zresztą nie ograniczył się do tego. Oskarżył Zasadiusa o roz
powszechnianie książek, które obrażają papieża, na skutek czego książ
ki te zostały skonfiskowane przez komorę celną 67. Z jeszcze większym
zapałem i energią zabrali się przedstawiciele duchowieństwa katolic
kiego do walki z przedstawicielami protestanckiego, gdy zniedołężniałego dziekana Twarduszkę zastąpił na tym stanowisku ks. Świder.
Bardzo szybko porozumiał się on z poborcą podatkowym Battikiem
i wspólnie wystąpili przeciwko protestantom. Największym ich osią
gnięciem już na samym początku było wysunięcie twierdzenia, które
83 K. R a d d a, Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Protest, in Herzogt.
Teschen bis zum Toleranz-Patent (IX Programm des KK Staats-Real-Schule
in Teschen am Schluss des Schuljahres 1881/82, s. 10).
84 Tamże.
85 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 116.
88 Tamże, s. 120.
67 Tamże, s. 121, 139.

zeznań tych kaznodziejów zwrócić należy uwagę na jedną charakte
rystyczną sprawę. Nie oskarżyli oni ani Voigta, ani Schneidera czy Jokischa o głoszenie zasad pietystycznych, potwierdzając jedynie, że wy
mienieni zostali usunięci z kraju na podstawie przepisu konwencji
altransztadzkiej, który zabrania! angażowania na Śląsku pastorów po
chodzących spoza jego granic 74. Wyjaśnienie tej sprzeczności jest proste.
Gdyby Hentschel i Schmidt zeznali, jak było naprawdę, to wtedy sami
mogliby się znaleźć na cenzurowanym, gdyż musieliby usprawiedliwić
swoje milczenie przez prawie 12 lat. Przy charakteryzowaniu zeznań
Hentschela i Schmidta należy mocno podkreślić różnice, jakie między
nimi istnieją, chociaż obaj odpowiadali na identyczne pytania. Wpraw
dzie Schmidt potwierdził większość zarzutów postawionych przez Hent
schela, ale w wielu wypadkach zajął bardziej elastyczne stanowisko
i próbował znaleźć nawet usprawiedliwienie dla takiego czy innego
kroku oskarżonych kaznodziejów (np. sprawa spowiedzi)75, raz nawet
prawie solidaryzował się z ich oceną społecznej szkodliwości tańca76.
Trudno zbadać tego przyczyny. Wszyscy historycy zgodni są, że Schmidt
stosunkowo późno wkroczył na drogę, którą obrał Hentschel, i tym
tłumaczą jego niezdecydowaną postawę77. Nie jest jednak wyłączone,
,że przygotował sobie otwartą furtkę, gdyby okazało się, że postawił na
fałszywą kartę. Na jego stanowisko wpływ mógł też wywrzeć nacisk
opinii publicznej. Społeczeństwo bowiem niedwuznacznie opowiadało
się po stronie oskarżonych kaznodziejów. Nieliczenie się z nim mogło
przekreślić dalszą karierę niezależnie od wyniku procesu. Tak się też
stało. Po wygnaniu pietystów nienawiść powszechna skierowała się
przeciw Hentschelowi oraz Schmidtowi, którego nie uratowała nawet
wspomniana przezorność.
Po tych krótkich uwagach powróćmy do przebiegu procesu. Po
pierwszym przesłuchaniu członkowie Kolegium Kolatorów przeprowa
dzili rozmowę z Hentschelem i Schmidtem i próbowali wpłynąć na
zmianę ich postawy i wycofanie zeznań. Wszystkie ich wysiłki okazały
się daremne. Członkom Kolegium Kolatorów nie udało się nawet do
wiedzieć od nich, co było przedmiotem dochodzenia. Przy tej sposo
bności Hentschel okazał się człowiekiem bardzo stanowczym i stwier
dził, że na ten temat nie może udzielić żadnych informacji, gdyż Ko
misja Inkwizycyjna orzekła, że wszystkie sprawy rozważane na jej
posiedzeniach muszą pozostać tajemnicą aż do chwili wydania wyroku 78.
74 Zeznania Hentschela i Schmidta z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 5, 10.
75 Tamże,. s. 8.
76 Tamże, s. 9.
77 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 145 n.
78 Tamże, s. 148.

Kolegium Kolatorów postanowiło zwrócić się więc z prośbą do Urzędu
Zwierzchniego we Wrocławiu, aby udostępniono mu akta, gdyż bez nich
nie mogło odpowiedzieć na stawiane zarzuty. Urząd Zwierzchni nie
poszedł mu na rękę i cdmówił wydania akt. Mimo to członkom Kole
gium Kolatorów udało się zapoznać z zeznaniami Hentschela i Schmidta,
choć bliżej nie znamy ewentualnych informatorów lub ludzi, którzy
dopomogli w zrealizowaniu tego zadania 79. Skoro nie było już tajemni
cą, o co oskarżono cieszyńskich kaznodziejów, członkowie Kolegium
Kolatorów postanowili odpowiedzieć na wszystkie zarzuty i w tym celu
zredagowali specjalny memoriał do Urzędu Zwierzchniego. W doku
mencie tym podkreślili też wszystkie zasługi, jakie położyli oskarżeni
pastorzy dla podniesienia na wyższy poziom pracy duszpasterskiej
i reorganizacji oraz odbudowy szkolnictwa80. •Członkowie Kolegium
Kolatorów wpłynęli również na Steinmetza, Zasadiusa i Muthmanna,
by osobiście odpowiedzieli na zeznania Hentschela i Schmidta. Wskutek
tego wystąpienia szereg zarzutów zostało zbitych i dlatego zaistniała
konieczność ponownego ich udokumentowania i ewentualnie ustosunko
wania się do obrony. Wtedy wystąpił von Liebe (26 IX 1723) 81. Do
charakterystyki jego zeznań podanej wyżej dodać tylko należy, że były
one utrzymane w bardzo wojowniczym tonie 82. Wystąpienie to nie pozo
stało bez odpowiedzi. Steinmetz, Zasadius i Muthmann we wspólnie
zredagowanej obronie ustosunkowali się do wszystkich postawionych
im zarzutów. Świetna obrona pietystów i zaangażowanie się czołowych
osobistości księstwa cieszyńskiego w dalsze losy procesu (hr. Henckel
i Henryk XIV von Reuss na wezwanie Franckego i Steinmetza użyli
cały swój autorytet, aby im dopomóc)83 sprawiły, że Urząd Zwierzchni
nie mógł zdecydować się na wydanie zbyt surowego wyroku. Ograni
czył się do potwierdzenia zakazu urządzania tajnych zebrań i konwentykli, oddalił natomiast pozostałe punkty oskarżenia i uwolnił kazno
dziejów cieszyńskich od zarzutu sprzyjania pietyzmowi (18 X 1723 r.)84.
Tak więc pierwsza część procesu zakończyła się porażką Komisji Inkwizycyjnej i osobiście Battika.
Członkowie Kolegium Kolatorów zdawali sobie jednak sprawę, że
na tym walka się nie zakończyła i dlatego w dalszym ciągu próbowali

70 Tamże.
80 Memoriał Kolegium Kolatorów do Urzędu Zwierzchniego nie datowany,
z 1723 r. (przypuszczalnie po 26 lipca 1723). Inq. Act. d. Piet., s. 13.
81 Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 66.
82 Przykładem może być oskarżenie Zasadiusa o sprowadzenie do Cieszyna
kochanki. Zeznanie von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 65.
83 W i n t e r , op. cit., s. 22.
84 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 149.

znaleźć drogę do Hentschela i Schmidta. W swoich staraniach uzyskali
nawet poparcie stanów księstwa cieszyńskiego, które upoważniły Ko
legium do prowadzenia rozmów z tymi kaznodziejami. Wydawało się.
że po tak mocnym poparciu wykażą oni więcej dobrej woli i zrozu
mienia. Rokowania jednak znowu zakończyły się fiaskiem85.
Obie strony, aby zdobyć mocne argumenty, postanowiły zwrócić się
z prośbą o ocenę sytuacji i wydanie odpowiedniego orzeczenia do
teologicznych fakultetów w Niemczech. Hentschel i Schmidt (pierwsi)
skierowali się do Teologicznego Fakultetu w Wittenberdze, a Kolegium
Kolatorów do Uniwersytetu w Jenie86. Pierwszy odpowiedział Teolo
giczny Fakultet w Wittenberdze (14 II 1724 r.). Zajął on następujące
stanowisko: „Ponieważ na podstawie akt nam doręczonych trudno
stwierdzić, jak się wspomniani trzej kaznodzieje ustosunkowali do tych
zarzutów, dlatego nie możemy im wydać świadectwa ortodoksyjności” 87.
Pozostawił jednak wolną rękę Hentschelowi i Schmidtowi we wszel
kich dalszych poczynaniach, jakkolwiek poradził im, aby wszystkie
zarzuty zebrali w odpowiednich pytaniach i zażądali odpowiedzi Steinmetza, Zasadiusa i Muthmanna. Dopiero na tej podstawie można będzie
zadecydować, „czy im świadectwo ortodoksyjności wydane być może,
czy nie”. Nie jest to więc stanowisko tak jednoznaczne, jak pisze o tym
Michejda88. Niewątpliwie w sporze tym teolodzy z Wittenbergi sta
nęli po stronie Hentschela i Schmidta, ale wstrzymali się od wydania
jakiegokolwiek orzeczenia potępiającego kaznodziejów cieszyńskich,
próbując nawet obiektywnie rozpatrzyć istotę zagadnienia.
Przystępując do rozbioru stanowiska zajętego przez teologów z Jeny,
trzeba zaznaczyć, że dysponowali oni o wiele pełniejszym materiałem
niż ich koledzy z Wittenbergi. Członkowie Kolegium Kolatorów
przesłali im wszystkie akta, jakimi dysponowali. Znalazły się wśród
nich zeznania Hentschela, Schmidta, von Liebego, memoriał Kolegium
Kolatorów do Urzędu Zwierzchniego i obrona kaznodziejów oskarżo
nych o sprzyjanie pietyzmowi, zawarta w dwóch oddzielnych doku
mentach (tego ostatniego, brak było z pewnością w aktach przesłanych
przez Hentschela do Wittenbergi). Na tej podstawie odpowiedzieli oni
na 7 pytań postawionych pod koniec listu przewodniego. Ńa końcu tych

85 Tamże.
86 Data i samo pismo Hentschela do Uniwersytetu w Wittenberdze nie jest
znane, datę pisma Kolegium do Jeny Michejda podaje na 28 I 1724, w materia
łach źródłowych (Inq. Act. d. Piet.) jest ona pominięta; K. M i c h e j d a , Dzieje...,
s. 150 n.
87 Odp. Teolog. Fakult, w Wittenberdze, Inq. Act. d. Piet., s. 136—154.
88 „Z góry można było wiedzieć niemal, jakie opinie wszechnice wydadzą”.
K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 150.

pytań zawarta była prośba o ustosunkowanie się do podstawowych
zarzutów. Ani jeden punkt oskarżenia nie został poparty przez jeneńskich teologów, i to zarówno w zagadnieniach teologicznych, jak i orga
nizacyjnych 89 (22 V 1724).
Mimo takiego rozwoju sytuacji i klęski poniesionej w pierwszym
etapie procesu Battik nie załamał się i z nową energią przystąpił do
zbierania dowodów przeciwko Steinmetzowi i jego towarzyszom. Posta
rał się w tym czasie o specjalne pełnomocnictwo Urzędu Zwierzchniego,
upoważniające go do ściągania od pastorów kary 100 dukatów, gdyż
nie podporządkowali się oni zarządzeniu zabraniającemu kontynuowania
tajnych zebrań i konwentyklów. Wznowił również sam proces przez
złożenie do starostwa dziennika zięcia Hentschela, lekarza Daniela
Louge, w którym spisane były wszystkie konwentykle, jakie były
przeprowadzone przez pastorów cieszyńskich. Do dalszego śledztwa
powołani zostali przez starostę cieszyńskiego dwaj nowi komisarze,
Antoni Bess i Karol Celesta90. Oddano im do wglądu i wyzyskania
specjalne zbiorowe zeznania, przekazane za pośrednictwem Battika91.
Świadkowie stwierdzili w nich, że Steinmetz, Zasadius i Muthmann
kontynuowali w dalszym ciągu tajne zebrania i katechizacje,
na tych zebraniach rozpowszechniali fanatyzm, wciągnęli do swoich
niecnych praktyk szkoły Bittnera i nauczyciela Laska oraz studenta
Radeczkiego, tajne nauczanie zaczęli przeprowadzać w języku nie
mieckim, rozprowadzali książki zakazane przez cenzurę, nauczali
w szkole niezgodnie z zasadami teologii chrześcijańskiej itp.92
To dowodzi, że kaznodzieje cieszyńscy po pierwszym ostrzeżeniu, jakim
było rozpoczęcie procesu w r. 1723, nie zaniechali swojej pracy propa
gandowej, ale nawet z jeszcze większą gorliwością zaczęli się jej po
święcać. Wraz z odnoszonymi na tym polu sukcesami powiększało się
też grono ich przeciwników, o czym świadczy duża liczba świadków
zeznających na ich niekorzyść. Zaznaczyć jednak należy, że mimo tak
skrupulatnego doboru świadków przez Battika znalazł się wśród nich
jeden, który stanął po stronie oskarżonych. Był nim zakrystian Bluch89 Odp. Teol. Fakult, w Jenie, Inq. Act. d. Piet., s. 155 n.; por. K. M i c h e j d a ,

Dzieje..., s. 155, gdzie błędna data 22 III 1724.
90 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 153.
91 Zeznania zbiorowe, Inq. Act. d. Piet., s. 173; złożyli je: pastorzy Schmidt
i Hentschel oraz Chrystian Hahn i jego żona Katarzyna, Daniel Louge — doktor
medycyny, Krzysztof Libnowski — szafarz, Johan Liberda — nauczyciel, Johan
Kutschala i jego żona, Michał Fanachel — klucznik w sierocińcu z żoną, Jan
Gawron, zwany Kasperkiem — ekonom, Elein Schneider, zwany Adamkiem,
Chrystian Bluchmann — zakrystian.
92 Tamże, s. 173 n.

mann. W pierwszym zeznaniu obciążył on częściowo Steinmetza,
Zasadiusa i Muthmanna, ale następnie przesłał na ręce barona Celesty
odrębne pismo, w którym zbijał po kolei wszystkie zarzuty, jakie
zostały zebrane w dokumencie z 26 sierpnia 1726 r .93 Należy przy tej
okazji podkreślić, że wszystkie prośby zarówno oskarżonych pastorów,
jak i członków Kolegium Kolatorów o dopuszczenie świadków obrony
zostały odrzucone. Odmówiono również zgody na przesłuchanie rektora
szkoły i kantora. W tej sytuacji postanowili oni zwrócić się z prośbą
0 interwencję do cesarza (2 IX 1727 r.). W ich ślady poszedł również
Battik. W dniu 20 listopada wyszło pismo cesarskie, które zabraniało
powoływania nauczycieli na świadków, zakazywało powtarzania kazań
1 katechizacji i polecało natychmiast rozpuścić wszystkich uczniów
przebywających w internacie.
Rozporządzenie wykonawcze Urzędu Zwierzchniego groziło wyda
leniem z kraju tym wszystkim, którzy nie podporządkują się orzeczeniu
cesarza (18 I 1728). Na tym nie zakończyła się sprawa oskarżonych
kaznodziejów. Po kilku interwencjach na dworze wiedeńskim, i to za
równo ze strony protestantów, jak i Battika, gdy sprawa była już tak
nabrzmiała, że tylko cesarz mógł ją rozstrzygnąć (Battikowi udało się
bowiem uzyskać nakaz aresztowania trzech oskarżonych kaznodziejów,
zamieniony następnie na zakaz opuszczania domostwa) w dniu 21
stycznia 1730 r. ukazało się rozporządzenie cesarskie skazujące na
wygnanie pastorów Steinmetza, Zasadiusa i Muthmanna oraz rektora
Jerichoviusa i korektora Sarganka. Dnia 22 maja tego roku opuścili oni
Cieszyn94. Muthmann w swoich wspomnieniach notuje, że ogółem
w tym dniu wyjechało z Cieszyna 25 osób. Opisuje następnie serdeczne
przyjęcie, jakie im wierni zgotowali po drodze. Wszędzie dostarczano
im wyżywienia i podwód. Pospieszył im też z pomocą hr. Henckel,
udzielając im na przeszło rok gościny w swoich posiadłościach 95.
Tak zakończyła się prawie dwudziestoletnia historia działalności pietystów w Cieszyńskiem. I chociaż nigdy oficjalnie nie przyznali się oni
do wyznawania ideologii tego nowego prądu, szereg pośrednich danych
wskazuje, że jednak jej ulegali96. Znaczenie ich działalności było nie
małe, wykraczało bowiem poza sferę czysto religijnych osiągnięć, jak
odrodzenie wiary protestanckiej i odbudowanie kościoła. Nieprzemija
jący był ich udział w reorganizacji systemu i programu nauczania
93 Zeznania Bluchmanna, Iną. Act. d. Piet., s.
przykładem nie poszedł Liberda, który przecież był
94 K. M i c h e j d a , Dzieje..., s. 159.
95 O. M i c h e j d a , Pamiętnik..., rozdz. VI: „O
96 Bardzo liczna korespondencja, a następnie
lub w gronie zwolenników pietyzmu.

176; ciekawe jest, że za jego
mocno związany z pietyzmem.
wygnaniu”.
działalność na terenie Halle

(uczono greki, hebrajskiego, niemieckiego i polskiego) oraz w utrwa
leniu polskości poprzez odnowienie protestanckich nabożeństw w ję
zyku polskim i stworzenie polskiej literatury religijnej. Jak wielkie
były te zasługi, niech świadczy opinia badacza dziejów protestantyzmu,
ks. Szerudy, który pisał o Zasadiusie, że był on najwybitniejszym pi
sarzem religijnym XVIII w. na Śląsku97.

97 S z e r u d a , Zarys dziejów teologii ewangelickiej..., s. 16.

W SPRAWIE „MYŚLI SŁOWIAŃSKIEJ“

Zagadnienie „myśli słowiańskiej” było m. in. przedmiotem szero
kiego zainteresowania na Konferencji Polsko-Czeskiej w Opawie
w r. 1960, poświęconej stosunkom polsko-czeskim w XIX i XX w.
Kwestia ta była omawiana problemowo w referacie dra Milana Kudělki; uwaga wielu dyskutantów skupiała się również na tym zagadnie
niu *.
Problem myśli słowiańskiej w historii stosunków polsko-czeskich
jest równie ciekawy, jak trudny, a co za tym idzie — dyskusyjny, tym
bardziej że wiele jego aspektów nie jest dostatecznie opracowanych
pod względem faktograficznym. I jeśli niektórzy historycy podejmują
próby oceny idei słowiańskiej w stosunkach polsko-czeskich na Śląsku,
to nie dlatego, by stan badań pozwalał na ostateczne, bezsporne roz
strzygnięcie zagadnienia, lecz dlatego, że owe oceny wytyczają niejako
kierunki badań w tym zakresie. Tym należy tłumaczyć, że referat
Kudělki, inaugurujący obrady Konferencji opawskiej, posiadał w dużej
mierze charakter teoretyczny, ale i zasadniczy, poruszający wiele bar
dzo istotnych problemów metodologicznych 12. Wydaje się, że dr Kudělka
w swoim referacie pisze o roli myśli słowiańskiej w odrodzeniu naro
dowym Śląska bardziej ostrożnie i wnikliwie niż inni historycy czescy 3,
niemniej poruszone w nim, a także w dyskusji, pewne istotne kwestie
w zakresie tego problemu zostały zarysowane — zdaje mi się — nie
wyraźnie.

1 Materiały z konferencji opublikował „Slezský sborník”, 1960, nr 4, s. 472—574.
2 M. K u d ě l k a , Význam slovanské myšlenky pro národní obrození ve
Slezsku (Slezský sborník, 1960, nr 4, s. 474—486).
3
Mam na myśli przede wszystkim dwie prace: A. G r o b e l n y , Cesi a Połaci
ve Slezsku 1848—1867, Ostrava 1958; V. Ž a č e k , Počátky národního obrození
slovanského obyvatelstva ve Slezsku, Ostrava 1954. Por. J. C h l e b o w c z y k ,
O początkach ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim (Zaranie Śląskie, 1960,
z. 2, s. 291—298).

Niedostatecznie jasno zostało sprecyzowane zagadnienie stosunku
między myślą słowiańską i jej rolą na Śląsku Cieszyńskim a rozwojem
narodowego ruchu czeskiego i polskiego. Pewne poglądy w tej sprawie
dr Kudělka upraszcza, uogólniając je, by następnie zaprzeczyć ich
słuszności. Już w pierwszej części referatu Kudělki czytamy: „Aprio
ryczne założenie, jakoby słowianofilstwo i myśl jedności, wzajemności
i współpracy Słowian pozostawała w rozbieżności z zasadniczymi ten
dencjami rozwoju historycznego narodu polskiego i jakoby jej rola
była dlatego ujemna i dla walki narodowowyzwoleńczej szkodliwa, by
łoby przejawem niehistorycznego ujmowania sprawy i głębokim niepo
rozumieniem” 4. Łatwo jest odmawiać słuszności takiemu twierdzeniu,
gdyż jest ono zbyt uogólniające. Zawiera jednak słuszne racje. Jest
przecież rzeczą znaną, że jeden z przejawów myśli słowiańskiej, mia
nowicie panslawizm rosyjski, był nie tylko sprzeczny zasadniczo z aspi
racjami narodowymi i niepodległościowymi Polaków, nie tylko szkodli
wy dla nich, ale wręcz wrogi. Zagadnienie „zasadniczych tendencji
rozwoju historycznego narodu polskiego” (zbyt ogólnie jest to sprecy
zowane) i ich stosunku do przejawów myśli słowiańskiej jest zagadnie
niem zgoła odmiennym niż kwestia współzależności narodowego ruchu
polskiego n a Ś l ą s k u i idei słowiańskiej na tym terenie. Obydwu
tych zagadnień nie da się rozpatrywać łącznie, w jednym niejako
aspekcie. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę narodowy ruch polski
w Cieszyńskiem od r. 1848, był on rzeczywiście związany z pewnymi
koncepcjami słowiańskimi; trzeba wszakże pamiętać, że nie przyjęły
się w nim takie idee słowiańskie, które mogłyby zmajoryzować p o l s k i
program tego ruchu, lecz tylko takie, które — w przekonaniu polskich
działaczy w Cieszyńskiem — stanowiły dla niego poparcie, element
uzupełniający ich narodowy program. W takiej sytuacji rola jakich
kolwiek form „myśli słowiańskiej” nie mogła mieć zasadniczego zna
czenia dla ruchu polskiego w Cieszyńskiem po Wiośnie Ludów. Można
oczywiście tego rodzaju koncepcje podciągać pod miano „myśli sło
wiańskiej”; jest to sprawa terminologicznej konwencji o znaczeniu
formalnym. W takim wypadku przy rozpatrywaniu różnych szczegóło
wych aspektów owej „myśli słowiańskiej” należałoby poszczególne jej
przejawy nazywać po imieniu, w przeciwnym bowiem razie powstają
na tym tle liczne nieporozumienia.
W swojej wypowiedzi dyskusyjnej dr Kudělka tłumaczył, że w „czes
kiej slawistyce powszechnie odróżnia się ideę słowiańską od panslawizmu” 5. Nikt temu nie przeczy. Faktem jest jednak, że w historycz
nych rozważaniach często miesza się owe pojęcia. Spotykamy się z tym.
4 K u d ě l k a , op. cit., s. 475.
5 „Slezský sborník”, jw., s. 559, szp. I.

także w referacie Kudělki, który pod pojęciem „idei słowiańskiej”
rozumie także panslawizm, pojęty jako „program jednoczący Słowian
politycznie pod przewodnictwem Rosji carskiej” 6. Co więcej, Kudělka
włącza do zakresu pojęcia „idei słowiańskiej” także slawizm z okresu
Cyryla i Metodego, humanizmu, odrodzenia itd. i dodaje: „to jest kwe
stia konwencji” 7. Tak, ale powyższa konwencja terminologiczna po
siada metodologiczne konsekwencje, jest wyrazem idealistycznego,
właśnie apriorycznego i absolutyzującego ujmowania zagadnienia „my
śli słowiańskiej” jako czegoś ponadhistorycznego. Dr Kudělka zastrzega
się w swej wypowiedzi, że rozumie uwarunkowanie idei słowiańskiej
przez konkretne warunki historyczne8. Nie chodzi jednak tylko o ro
zumienie tej prawdy, która jest oczywista, lecz o to, że — jak sądzę —
pozostaje ona w sprzeczności w wyżej przyjętą konwencją terminolo
giczną. Myśl słowiańska w konkretnych warunkach czasowych była
ciągle czymś innym, jakimś nowym, odrębnym faktem. Należy badać owe
fakty. Tymczasem Kudělka ujmuje sprawę inaczej: „Jeśli nacjonalizm
i idea narodowości i emancypacji narodowej jest związana ściśle ze
zmianami w strukturze społecznej, jeśli jest zdeterminowana formo
waniem się mieszczaństwa jako klasy, to o myśli słowiańskiej nie mo
żemy tego powiedzieć w całej rozciągłości, gdyż myśl słowiańska ma
bardzo starą tradycję” 9.
Niekonsekwencje terminologiczne prowadzą nieraz do rozbieżnych,
sprzecznych twierdzeń. Dr Kudělka w swoim referacie stwierdza w for
mie podstawowej tezy, że „zasadniczym rysem historii myśli słowiań
skiej w XIX w. jest sprzeczność między tendencją słowiańsko jedno
czącą a narodowo różnicującą. Sprzeczność ta tkwi w istocie rzeczy i jest
równie prawidłowa jak warunki historyczne, z których wyrasta. Bar
dzo dobrze widać to na przykładzie Cieszyńskiego, które pod tym wzglę
dem może być przykładem owego powszechnie słowiańskiego zjawiska.
Historia myśli słowiańskiej w Cieszyńskiem leży u podstaw historii tej
sprzeczności” 101. Również w innym miejscu swego referatu dr Kudělka
zwraca uwagę na sprzeczność między jednością myśli słowiańskiej
a czeskim i polskim procesem emancypacji narodowej n. Twierdzenia te
zasadniczo pokrywają się z przekonaniem o rozbieżności między ideą
słowiańską a polskimi aspiracjami niepodległościowymi, przekonaniem,
które autor ocenia jako aprioryczne, niehistoryczne, niesłuszne. Histo
ria myśli słowiańskiej na Śląsku Cieszyńskim w całej rozciągłości po
“ K u d ě l k a , op. ciť., s. 476.
7 „Slezský sborník”, jw., s. 559, szp. II.
8 Tamże, szp. I.
0 Tamże.
10 K u d ě l k a , op. cit., s. 483.
11 Tamże, s. 484.

twierdza tą prawdę. Przed Wiosną Ludów występowała ona tam jako
prymitywna forma uświadomienia narodowego, wyróżniająca jedynie
Słowian od Niemców i o tyle właśnie wyrażająca proces emancypacji
narodowej Polaków i sąsiadujących z nimi Czechów. Z czasem wszakże
ruch narodowy wyrasta z owego stanu pierwotności i pierwotna forma
„myśli słowiańskiej” staje się dla niego obca. Taki właśnie proces jest
uwarunkowany historycznie. Dr Kudělka — zdaje się — przyjmuje
ten pogląd, ale niekonsekwentnie.
Przede wszystkim Autor nie daje jednoznacznej oceny koncepcji
słowiańskich na Śląsku po roku 1848 po stronie polskiej, czeskiej, czy
też po obu stronach łącznie. Nic też dziwnego, że w jednym wypadku
cechuje je „zamierzoność i świadomość celów oraz perspektywa przy
szłości” 12, a więc myśl słowiańska — wynika z tego — jest czynni
kiem konstruktywnym pod względem programowopolitycznym; innym
razem w koncepcjach słowiańskich z tego czasu dostrzega Kudělka
„punkt wyjścia z narastających wewnętrznych rozbieżności wewnątrzsłowiańskich” 13, a także „dążność do językowego i kulturalnego uświa
domienia narodów słowiańskich” 14. Oczywiście można powiedzieć, że
myśl słowiańska jest wszystkim po trosze, ale czy jakiekolwiek metodo
logiczne lub inne naukowe racje uzasadniają rozpatrywanie tych zja
wisk jako jednorodnego przedmiotu badań historycznych? Kwestia ta
również nasuwa wątpliwości co do słuszności terminu „myśl słowiań
ska”.
Dr Kudělka przedstawia niejednokrotnie w jednakowym aspekcie
narodowy ruch polski i czeski na Śląsku. Zaznacza się to zwłaszcza
w tezach o rozwoju ruchu narodowego p o l s k i e g o i c z e s k i e g o
jako przyczynie sprzeczności „między tendencją słowiańsko jednoczącą
a narodowo różnicującą” 15. Wydaje się, że owe sprzeczności wynikały
z faktu niejednakowego' stopnia rozwoju ruchu narodowego, nieporów
nanie bardziej dojrzałego po stronie polskiej niż czeskiej. Ruch czeski
jeszcze długo po roku 1848 posiadał silne piętno „słowiańskie”, dlatego
stawiał „słowiańskość” ponad aspiracjami czysto narodowymi. Stąd
też jego krytyka ruchu polskiego na Śląsku, który rozwijał się w kie
runku narodowym i dlatego interes narodowy stawiał ponad „słowiańskością”, formułując wszakże pewne koncepcje słowiańskie na użytek
własnych aspiracji narodowych.
Dr Kudělka zdaje sobie sprawę z tych rozbieżności, ale nie potrafi
ich wyjaśnić 16. Autor niesłusznie odrzuca — jako „upraszczającą i jedno
12 Tamże, s. 476.
13 Tamże, s. 484.
14 Tamże, s. 485.
15 Tamże, s. 483—484.
16 Por. streszczenie polskie, „Slezský sborník”, jw., s. 486, szp. I.

stronną” — interpretację, że owe rozbieżności były refleksem wpływów
idących z centralnych ziem polskich (gdzie państwowo-prawny program
i niepodległościowe aspiracje były czymś oczywistym, zasadniczym
i powszechnym) oraz czeskich, gdzie brak było tego programu17. Wy
jaśnienia Kudělki w tej sprawie są jednak stanowczo niezadowalające.
Nie zaprzecza on pewnym powiązaniom ideowo-politycznym z ogólno
narodowym ruchem polskim i czeskim, ale określa je w sposób —
moim zdaniem — niewłaściwy. Chodzi już nie tylko o różne konsek
wencje tych powiązań dla Śląska, o czym nadmieniłem wyżej, ale o ich
charakter. Kudělka twierdzi, że ,,w celu pomocy i poparcia narodowouświadamiających wysiłków czeskich i polskich przyjmuje się [na Ślą
sku — M. P.] z centralnych ziem czeskich i polskich również zasadnicze
koncepcje i sformułowania myśli słowiańskiej” 18. Twierdzenie to zna
lazło się również w streszczeniu polskim referatu: „Niejednakowe zna
czenie i sens ideologii słowiańskiej w centralnych ziemiach czeskich
i polskich, stanowiących pod względem kulturalnym i politycznym
punkty oparcia dla poszczególnych regionów Śląska ... wpływają do
datkowo na odrębne kształtowanie się idei słowiańskiej w obu dziel
nicach Śląska” 19. Przede wszystkim twierdzenie to pozostaje w za
sadniczej sprzeczności z inną tezą Kudělki, że „wszelkie najpoważniej
sze przejawy idei słowiańskiej i słowiańskości mają korzenie bezpośred
nio lub pośrednio w ziemiach czeskich” 20. Sprzeczność ta zaznacza się
w konfrontacji z innym jeszcze twierdzeniem: „W Cieszyńskiem polski
ruch narodowouświadamiający oprze się początkowo na czeskiej aktyw
ności kulturalnej o szerokiej orientacji słowiańskiej, a ponieważ później
w dalszym rozwoju konieczność współpracy słowiańskiej jest uwarun
kowana i współżyciem polsko-czeskim, i siłą germanizacyjnego nacisku,
ponieważ najbliższa z ziem polskich Galicja jest raczej obojętna idei
słowiańskiej, pozostaje głównym źródłem a równocześnie też przedmio
tem krytyki czeskiego słowiaństwa” 21. Wprawdzie Autor łagodzi kategoryczność tych swoich twierdzeń, używając określeń: „wypływają
dodatkowo”, „bezpośrednio lub pośrednio”, uprzedzając niejako ewen
tualne zarzuty, nie ratuje to jednak słuszności jego twierdzeń i nie
zapobiega sprzecznościom. Bo czy da się ustalić, jakie „najważniejsze
przejawy” polskiego „słowiaństwa” na Śląsku mają swe źródło w Cze
chach, a które drugorzędne powstały pod wpływem koncepcji słowiań
skich pochodzących z centralnych ziem polskich; czy da się stwierdzić,
17 Por. K u d ě l k a , op. cit., s. 479, 480, 482, 486.
18 Tamże, s. 484.
10 „Slezský sborník”, jw., s. 486.
20 K u d ě l k a , op. cit., s. 482—483.
21 Tamże, s. 483.

jakie jego elementy zostały przejęte z Czech bezpośrednio, ä jakie po
średnio, zakażone niejako myślą polityczną z centralnych ziem pol
skich, czy można ustalić pośredniość percepcji myśli słowiańskiej?
Zresztą mimo pewnej ostrożności sformułowań w jednym miejscu,
na innym Kudělka skłonny jest każdy przejaw polskiego „słowiaństwa”
na Śląsku Cieszyńskim tłumaczyć wpływami czeskimi. Zaznacza się to
najdobitniej w ocenie myśli politycznej Stalmacha. Autor pisze w tej
sprawie: „Przykład Stalmacha jest bardziej złożony, ale i jego idea
słowiańska jest ściśle związana od początku do końca i bezpośrednio
z czeską ideą słowiańską ... Nawet w okresie, gdy »Gwiazdka« posiada
swój własny polityczny program polski, słowianofilstwo Stalmacha
żyje i kształtuje się w stosunkach z czeskim słowianofilstwem, w po
stawie zaprzeczenia lub potwierdzenia [wobec słowianofilstwa czeskie
go — M. P.], jednomyślności z czeską polonofilską ideą słowiańską lub
w polemice z rusofilstwem. W początkowym okresie, w latach czter
dziestych owa zależność jest jeszcze bardziej jednoznaczna” 22. Więc
„idea słowiańska” Stalmacha jest „od początku do końca i bezpośrednio”
związana z czeskim „słowiaństwem”, a nawet taki jest rodowód krytyki
czeskiego rusofilstwa ze strony Stalmacha. A gdzie tu miejsce na per
cepcje „słowiaństwa” z ziem polskich, o których Autor mówi na innym
miejscu?
W świetle powyższych refleksji nie można zgodzić się z twierdze
niem, że idee słowiańskie z centralnych ziem czeskich i polskich były
na Śląsku przyjmowane dla poparcia narodowego ruchu polskiego
i czeskiego. Czeskie „słowiaństwo” nie oddziaływało pobudzająco na ruch
n a r o d o w y zarówno czeski, jak i polski. Natomiast polski ruch naro
dowy na Śląsku Cieszyńskim nie odczuwał w zasadzie potrzeby importo
wania myśli słowiańskiej z innych ziem polskich, gdyż ona tu chyba
była bogatsza niż gdzie indziej w Polsce; co najwyżej pod wpływem pol
skim dokonywały się pewne korekty w „słowiaństwie” Polaków cie
szyńskich na korzyść ich polskiego programu narodowego, ale z uszczerb
kiem dla ich „słowiańskiej postawy”. Proces ten dokonywał się wszakże
pod wpływem narodowych, a nie „słowiańskich” inspiracji z centralnych
ziem polskich. Tak było w istocie. Nawet gdybyśmy przyjęli, że Ga
licja była obojętna dla ruchu narodowego w Cieszyńskiem, nie po
mniejszałoby to jej wpływu na ruch narodowy polski na tym terenie;
ruch ten bowiem samorzutnie czerpał z polskiej tradycji narodowej.
Jeżeli zresztą Galicja była „raczej obojętna idei słowiańskiej” — jak
to twierdzi Autor — to z jakich centralnych ziem polskich idee sło
wiańskie były percypowane na Śląsku Cieszyńskim (o czym Autor
22 Tamże.

mówi na innym miejscu)? Przecież dr Kudělka gdzie indziej przyznaje,
że Śląsk austriacki orientował się właśnie na Kraków i Galicję23.
Z powyższych rozważań wynika, że próby wytłumaczenia odmien
nego charakteru ruchu polskiego i czeskiego na Śląsku wpływem kon
cepcji słowiańskich z zewnątrz prowadzi do zagmatwania problemu.
Próba jego wyjaśnienia innymi wpływami — narodowymi, czeskimi
i polskimi, o nierównej dojrzałości programu prawno-państwowego
(moglibyśmy to nazywać inaczej, kwestia terminologiczna nie jest
chyba w tym wypadku najważniejsza) — jest bardziej prosta, przej
rzysta i wydaje się słuszna. W każdym razie tłumaczy więcej niż dość
niezwykła teza Kudělki. Problem jest oczywiście skomplikowany; zdaję
sobie z tego sprawę. Ruch polski na Śląsku Cieszyńskim wywodzi się
z miejscowych przesłanek, warunków społeczno-ekonomicznych. Pod
wpływem jednak polskiej tradycji narodowej o wiele szybciej niż ruch
czeski rozwinął się w kierunku narodowym polskim. Właśnie dlatego
nie można zgodzić się z twierdzeniem, że traktowanie problematyki na
rodowościowej „jako kryterium w rozstrzyganiu o postępowości i niepostępowości myśli słowiańskiej prowadzi wprawdzie na Śląsku do
słusznych spostrzeżeń, nie daje jednak pełnego rozstrzygnięcia, ponie
waż nie uwzględnia aspektu społecznego i klasowego” 24.
Zdaje się, że spTawa ma się inaczej. Rozwój świadomości narodowej
jest rezultatem rozwoju kapitalistycznych stosunków społeczno-ekono
micznych w XIX w. Takie jest stanowisko marksizmu w tej sprawie.
Zgodnie z tym proces rozwoju ruchu narodowego czy świadomości
narodowej odrębności jest chyba procesem postępowym, bo wynika
jącym z naturalnego rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych (roz
woju postępowego). Zresztą po roku 1848 żadna z form myśli słowiań
skiej nie stanowiła jakiegoś autonomicznego, istotnego, mocnego opar
cia dla polskiego ruchu narodowego w Cieszyńskiem.
Zasadniczej korekty wymaga — jak się zdaje — ocena roli politycz
nej Stalmacha i „Gwiazdki Cieszyńskiej” ze strony Kudělki. Jest to
problem bardzo istotny, gdyż Autor widzi w postawie politycznej Stal
macha ważki argument — moim zdaniem bezpodstawny — uzasadnia
jący jedną z zasadniczych tez referatu. Oto uogólniająca — przypusz
czam — ocena Stalmacha i „Gwiazdki” w referacie Kudělki:
Wyświetlenie czeskiego pojęcia idei słowiańskiej brakiem czeskiego programu
prawno-państwowego ma, jak się domyślam, swoją słabość w czym innym, miano
wicie w tym, że niedostatecznie uwzględnia miejscową sytuację, że zbyt uogólnia.
Cokolwiek by nie sądzić o różnym stopniu dojrzałości państwowo-prawnego pro
gramu czeskiego i polskiego jako przyczynie różnego pojmowania myśli słowiań
23 Tamże, s. 474.
24 Tamże, s. 485.

skiej w centralnych ziemiach czeskich i polskich, wyjaśnienie to dla Cieszyńskiego
najzupełniej nie wystarcza. Przecenialibyśmy niesłusznie dojrzałość polityczną
Stalmacha, jego program polityczny był w połowie stulecia, a także i później,
w każdym calu (při nejmenším) równie mętny jak po stronie czeskiej, później
w programie tym jako maksymalnym ... zaznaczy się związek Cieszyńskiego z Ga
licją w ramach Austro-Węgier. Wypływa to oczywiście i to przede wszystkim,
z bezspornego austroslawizmu Stalmacha. Nie byłoby słuszne nie dostrzegać tego,
że walka narodowa i myśl słowiańska nie przekracza w Cieszyńskiem w XIX w.
zarówno po stronie czeskiej, jak i po stronie polskiej w programie państwowoprawnym granic Austro-Węgier.

Kwestię tę Kudělka starał się wyjaśnić dodatkowo w dyskusji:
Austroslawizm Stalmacha. Jest on zupełnie bezsporny, Stalmach ostatecznie
takie stanowisko przyjmował. Jeżeli zaś jego świadomość lub zainteresowania
ogólnopolskie i orientowanie się na całą Polskę w granicach historycznych, co
w „Gwiazdce” na wielu miejscach się potwierdza, są również bezsporne, to na
leży uwzględnić jeden jeszcze drobny fakt: ...gdzieś w końcu lat sześćdziesiątych
opublikowano w „Gwiazdce Cieszyńskiej” dwa artykuły nazwane w przybliżeniu
Korona czeska i Śląsk. Tam właśnie Stalmach-austroslawista rozważa i waha się,
czy dla polskiej narodowości w Cieszyńskiem nie byłoby lepiej przyłączyć je do
Galicji, czy też pozostać przy Czechach. A jako kryterium wskazuje: to będzie
lepsze, co istotnie nam, Polakom w Cieszyńskiem, zapewni rozwój narodowy.
Tego wahania się [Stalmacha — M. P.] nie można przeoczyć (Toto zaváhání bych
nepřehlížel)2S.

W wypowiedzi dyskusyjnej Kudělka łagodzi nieco swoje ujęcie tej
kwestii dane w referacie. Przyznając, że Stalmach orientował się na
Polskę, zaprzecza poniekąd postawionej w referacie tezie, iż program
polityczny Stalmacha „w każdym calu był równie mętny jak po stronie
czeskiej”.
Rozpatrzmy sprawę szczegółowo. Trzeba przede wszystkim stwier
dzić, że w artykułach, na które powołuje się Kudělka, „Gwiazdka” nie
stawia dylematu w formie postawionej przez Autora 26: z której strony
ruch polski w Cieszyńskiem może oczekiwać wydatniejszej pomocy —
ze strony Czechów czy galicyjskich Polaków27, lub: co byłoby lepsze
dla Polaków w Cieszyńskiem, połączyć się z Galicją czy pozostać przy
Czechach28. Sformułowanie takich wniosków jest rezultatem zbyt po
wierzchownej i jednostronnej interpretacji artykułów z „Gwiazdki”;
w dodatku Autor wybrał takie ich fragmenty, które odpowiadały jego
tezie, a które zmieniają nieco ogólną wymowę wspomnianych artykułów
* 25 „Slezský sborník”, jw., s. 559, szp. I/II.
26 K u d ě l k a , op. cit., s. 480, przyp. 8, 9; por. Korona czeska — i Szląsko
(Gwiazdka Cieszyńska, 20 I 1866, nr 3, s. 18—19), oraz Korona czeska a — Śląsko ,
w szczególności księstwo cieszyńskie (Gwiazdka Cieszyńska, 4 VII 1868, nr 27,
s. 224—225).
27 K u d ě l k a , op. cit., przyp. 8.
28 „Slezský sborník”, jw., s. 559, szp. I (Kudělka, głos w dyskusji).

„Gwiazdki”. Tymczasem wnikliwa analiza tekstu prowadzi do innych
zgoła wniosków. Weźmy pod uwagę artykuły, na które powołuje się
Autor. Artykuł Korona czeska — i Szląsko z r. 1866 29 jest rzeczywiście
refleksem politycznej rozterki (zaznaczającej się także w innych arty
kułach) pisma. Zrodziła się ona na tle obaw, że wobec rysujących się
perspektyw uzyskania samodzielności politycznej przez kraje korony
czeskiej Cieszyńskie — zamieszkałe przez Polaków — znajdzie się
w granicach Czech. Oto niektóre, najważniejsze refleksje „Gwiazdki”
na ten temat we wspomnianym artykule:
Szląsko jest częścią korony czeskiej od połowy 14 wieku. Wtedy Kazimierz
Wielki, król polski, odstąpił ziemię śląską, pierwotnie do Polski należącą, wskutek
umów królowi czeskiemu. Cesarzowie rakuscy, którzy dawniej nazywali się cesa
rzami rzymsko-niemieckimi, a dopiero w r. 1805, za napoleońskich wojen, przy
jęli tytuł cesarzy rakuskich, czyli austriackich, posiadają Śląsko na zasadzie
tego prawa, że są dziedzicznymi królami czeskimi.
Kraj śląski według historycznego prawa należy tedy do korony czeskiej;
lecz o ile pierwotność swoją co do narodowości zachował, jest krajem polskim.
Te dwie okoliczności powinniśmy my, Polacy śląscy, mieć na uwadze. Powin
niśmy to nie tylko z powodu zapowiedzianej koronacji czeskiej, ale bardziej
jeszcze z powodu przygotowującego się właśnie ukonstytuowania się Austrii.
Sama cesarska zapowiedź koronacji czeskiej jest nam wskazówką przyszłego
ukonstytuowania Austrii. Widzimy w niej wolę cesarza odnowienia historycznych
stosunków i związków między krajami dziedzicznymi monarchii. Jako niegdyś
różne kraje austriackie tworzyły osobne ciała i grupy (np. kraje kor. węgierskiej,
kraje korony czeskiej itd.), tak i dziś oczekujemy podobnego ugrupowania kra
jów, a grupy te na zasadzie federacji mają stworzyć ścisły związek państwowy.
W tej federacji widzą dziś ludy austriackie możność zadowolenia swego; bo na
podstawie zadowolenia ludów jedynie wzróść może potęga Austrii.
Otóż w tak ważnej epoce przeobrażania się Austrii my, Polacy śląscy, nie
możemy być obojętnymi i należy nam zdanie wypowiedzieć. Mamy zaś do
uwzględnienia: 1. s t a n o w i s k o h i s t o r y c z n e ; 2. s t a n o w i s k o n a r o 
d o w e [podkreślenie moje — M. P.].
Co się tyczy stanowiska historycznego, wiemy, iż należymy do Czech, i sza
nujemy to prawo historyczne. Co cesarz w porozumieniu z reprezentacjami kra
jów korony czeskiej ustanowią, przyjmiemy...
Co do stanowiska narodowego winniśmy jednak orzec nasze warunki. Równo
uprawnienie narodowe, to jest zaprowadzenie i pielęgnowanie języka narodowego
w szkole i urzędach, tylekroć wyrzeczone, lecz jeszcze nie spełnione, jest dziś
hasłem, żywotnym pytaniem wszystkich ludów Austrii. Jeżeli mamy należeć do
grupy krajów korony czeskiej, będziemy się domagali, aby u nas nie czeski, ale
polski język panował ... Dla zapewnienia praw naszemu polskiemu językowi już
nieraz podnieśli ziomkowie nasi, aby księstwo cieszyńskie przydzielonym zostało
pod zarząd Galicji; lecz rzecz tę pozostawiamy następnym wyrokom, mając dziś
jedynie wzgląd na to, aby nie utrudniać sprawy ukonstytuowania państwa,
a osiągnąć tyle, ile obecne okoliczności pozw alają30.

29 „Gwiazdka Cieszyńska”, 20 I 1866, nr 3, s. 18—19.
30 Tamże.

Jakkolwiek interpretowalibyśmy powyższy tekst — a także inne,
opuszczone tu fragmenty — nie znajdziemy w nich najważniejszych
podstaw do sformułowania tezy wskazanej przez dra Kudelkę. W arty
kule w ogóle nie ma mowy o możliwości korzystniejszego rozwoju
narodowości polskiej w ramach korony czeskiej. Przyjęcie zresztą ta
kiej możliwości przez „Gwiazdkę” pozostawałoby w zasadniczej sprzecz
ności z wyrażoną w tym samym artykule troską, by Polacy w Cieszyńskiem w ramach korony św. Wacława mieli zagwarantowane prawa
narodowe.
Podobne wątpliwości nasuwają się przy studiowaniu innego arty
kułu cytowanego przez Kudelkę: Korona czeska a — Śląsko, w szcze
gólności księstioo cieszyńskie 3132.
Pytanie nasuwa się teraz — czytamy w końcowym fragmencie artykułu —
jak się Śląsko wobec tych układów między rządem a Czechami zachować może?
Śląsko należy prawnie do korony czeskiej, a my prawowitość szanujemy; jak
0 Węgrzech, tak o Czechach nie możemy powiedzieć, żeby swe prawa utracili,
1 nie chcemy też pobratymczym Czechom utrudniać układów. — Zachodzi jednak
u nas troska o narodowość polską. Wprawdzie Opawskie liczy się do czeskiej
i niemieckiej narodowości, podobnie jak w Czechach i na Morawie; lecz księstwo
cieszyńskie ma przeważnie ludność polską. Dlatego nieraz pojawiły się głosy,
aby dla ułatwienia administracji i zadośćuczynienia równouprawnieniu języko
wemu przydzielono Opawskie do Morawy, a Cieszyńskie do Galicji. Ale ze
względu na prawa historyczne Czech niełatwo taki podział przeprowadzić. Nie
tylko rząd, ale i naród czeski musiałby na to formalnie zezwolić. Księstwu cie
szyńskiemu nie pozostaje tedy nic innego, jak wyczekiwać końca układów między
Czechami a rządem, a jeżeli te układy pomyślnie dla Czechów wypadną, wtedy
postawić warunki, pod którymi narodowość polska księstwa cieszyńskiego uzy
skałaby zapewnienie bytu i rozwoju swego.

Wypowiedź, ta kończy się akcentem nadziei, że istnieje legalna moż
liwość połączenia Cieszyńskiego z Galicją. „Nie tylko rząd, ale i naród
czeski musiałby na to zezwolić”, to znaczy: istnieje nadzieja, że zezwoli.
Taka nadzieja polityczna wynikała z przekonania, że przyłączenie Ślą
ska Cieszyńskiego do Czech będzie bardzo niekorzystne dla mieszkają
cych tam 'Polaków. Dowodem tego jest fakt, że warunki, „pod którymi
narodowość polska ... uzyskałaby zapewnienie bytu i rozwoju swego”,
wysuwa się tylko na wypadek, „jeżeli te układy pomyślnie dla Cze
chów wypadną”. „Gwiazdka” nie sformułowałaby w ten sposób owych
warunków, gdyby widziała ewentualność korzystniejszego rozwoju
narodowości polskiej w ramach korony czeskiej niż w ramach Galicji.
Że przyszłość Śląska Cieszyńskiego widziała „Gwiazdka” w związku
z Galicją i Polską, o tym świadczy artykuł Sprawa diecezji wrocław
skiej 32. Pozostaje on w związku z rozważaną wówczas sprawą uregulo
31 Tamże, 4 VII 1868, nr 27, s. 224—226.
32 Tamże, 9 V 1868, nr 19, s. 156.

wania granic diecezji wrocławskiej, posiadającej swe enklawy na Śląsku
austriackim. Czytamy tam, co następuje:
Ze stanowiska religijnego prawdać, że nic nie wadzi, czy pasterz duchowny
nasz jest w Ołomuńcu, czy w Krakowie lub gdzie indziej, bo jak jeden, tak
drugi są postawionymi przez ten sam kościół katolicki ... A przecież mimo to
nie byłoby dla naszego polskiego Śląska jedno jak drugie równie pomyślnym;
bo wpływ, któremu by podlegał lud nasz, byłby innym z Ołomuńca, inny z Kra
kowa. Zachodzi pytanie, który korzystniejszy?

Postawione pytanie brzmi tylko retorycznie, a odpowiedź jest jedno
znaczna. „Raczej zastanowię się nad pytaniem: co byśmy mieli z tego,
gdybyśmy zależeli od Krakowa albo od innej diecezji polskiej” —
pisze Autor w dalszej części artykułu.
Mając do wyboru „stanowisko historyczne” i „stanowisko narodowe”,
„Gwiazdka” opowiadała się zdecydowanie po stronie drugiego.
Narodowość — czytamy na łamach tego pisma w artykule Położenie Austrii —
jest ... hasłem dzisiejszych dziejów. Przeciw dawnym prawom pisanym traktato
wym powstaje tedy n o w e p r a w o n a r o d o w o ś c i o w e [podkr. „Gwiazdki”
— M. P.] ... I wewnątrz Austrii musi prawo narodowościowe przyjść do uznania SR.

Prawo to jednak nie było łatwe do zastosowania właśnie w Cieszyńskiem. Chodziło o sprawę bardzo zasadniczą. W latach sześćdzie
siątych w monarchii austriackiej toczyła się walka między obozem
federalistycznym a niemiecko-liberalnym kierunkiem centralistycznym,
która miała zadecydować o konkretnym rozwiązaniu zagadnienia ustroju
państwa. W walce tej „Gwiazdka” opowiadała się — i musiała się opo
wiedzieć — za federalizmem, gdyż w Cieszyńskiem centralizm był
równoznaczny z germanizacją. W związku z tym pismo nie mogło się
wypowiedzieć przeciw wyodrębnieniu krajów korony św. Wacława,
gdyż to oznaczałoby poparcie dla obecnego sobie centralizmu. Chodziło
wszakże nie tylko o odrębność krajów korony czeskiej. „Sama cesarska
zapowiedź koronacji czeskiej jest nam wskazówką przyszłego ukonsty
tuowania Austrii” — czytamy w cytowanym już wyżej artykule
„Gwiazdki”. Ponieważ Cieszyńskie „prawnie” należało do korony cze
skiej, nie można było otwarcie postulować jego przyłączenia do Galicji,
gdyż wtedy „Gwiazdka” weszłaby w kolizję z własnym federalistycz
nym stanowiskiem. Stąd właśnie pochodzi oświadczenie pisma: „a my
prawowitość szanujemy” (prawowitość przynależności Cieszyńskiego do
Czech); szacunek ten uzasadniony jest jedynie względami taktycznymi:
„aby nie utrudniać sprawy ukonstytuowania państwa, a osiągnąć tyle,
ile obecne okoliczności pozwalają”, aby „pobratymczym Czechom” nie
utrudniać układów itp. Równocześnie jednak sprawę oddania Cie-3
33 Tamże, 4 VIII 1866, nr 31, s. 241.

szyńskiego „pod zarząd Galicji” pozostawia się „następnym wyro
kom”; pismo wyrażało nadzieję, że Cieszyńskie w przyszłości należeć
będzie do Galicji, co zagwarantowałoby cieszyńskim Polakom naj
korzystniejszy rozwój narodowy.
Federalistyczne stanowisko „Gwiazdki” posiadało przede wszystkim
aspekt czysto polski, i to ogólnopolski, dowodziło właśnie dojrzałości
i jasności programu politycznego pisma. W Austrii mającej ustrój federalistyczny widziało ono oparcie dla polskich interesów narodowych
w Galicji, a nawet poza Galicją.
Do Austrii najwięcej lgną sympatie Polaków, i słusznie. Marzenia o złączeniu
polskich krajów pod berłem Habsburgów na sposób jak Węgry wcale nie są
bezzasadne

— pisano w „Gwiazdce” w listopadzie 1870 r. w artykule Rosja wobec
Europy — i Polska 34. Lipnicki w cytowanym już artykule pisał:
Nam, Polakom, przede wszystkim zależy na istnieniu Austrii, bo jej rozpadnięcie znaczyłoby tyle co tryumf Moskwy i Prus, czyli zwiększone niebezpie
czeństwo zagrażające narodowi naszemu.

W imię też ogólnopolskiego interesu narodowego „Gwiazdka” godziła
się tymczasowo na przyłączenie Cieszyńskiego do krajów korony
św. Wacława. Takie — zdawałoby się paradoksalne — stanowisko narzu
cała skomplikowana sytuacja polityczna; nie można z tego tytułu mó
wić, że program polityczny „Gwiazdki” był „mętny” 35. Gdyby „Gwiazd
ka” w sposób pryncypialny sprzeciwiła się przynależności Cieszyńskie
go do korony czeskiej, byłoby to zasadniczo niezgodne z jej federalistycznym stanowiskiem.
Jeżeli chodzi o austroslawizm, wydaje się, że w programie poli
tycznym „Gwiazdki” nie stanowi on odrębnego celu czy założenia.
Jest to integralna cecha, naturalna konsekwencja federalistycznej po
stawy pisma. Domagało się ono odrębności krajów słowiańskich nie
w imię zasad wolnościowych, lecz dlatego, że było przeciwnikiem niemiecko-liberalnego centralizmu, równoznacznego dla „Gwiazdki” z ger
manizacją, z którym walczono z pozycji federalizmu. Należy też pa
miętać, że postulowanie swobód politycznych dla Słowian w monarchii
austriackiej czy austro-węgierskiej posiadało również swój antypanslawistyczny wydźwięk. Właśnie dlatego m. in. „Gwiazdka” widziała
w Polsce inspirujący, a nawet decydujący czynnik w walce o narodową
„indywidualność historyczną” Słowian. Tłumaczy się to tym, że Po
lacy byli z natury rzeczy najzaciętszymi wrogami rosyjskiego panslawizmu.
34 Tamże, 26 XI 1870, nr 40, s. 401.
35 K u d ě 1 k a, op. cit., s. 480, zob. przyp. 8 i 9.

Zapafey dzisiejsze Polski z Moskwą —■oświadczano w r. 1866 — nie są niczym
innym, jak bojem o indywidualność historyczną szczepów słowiańskich przeciw
groźnemu zlaniu Słowiańszczyzny w jeden jakiś nowy naród (moskiewski). Jeżeli
Moskwie uda się zdławić Polskę, pojedyncze szczepy słowiańskie przestaną pro
wadzić osobną historię swoją 3(i.

W zakresie programu polskiego federaiizm „Gwiazdki” oznaczał
jedynie wskazanie najkorzystniejszych — zdaniem pisma — warunków
egzystencji narodu polskiego w konkretnej, aktualnej, bieżącej niejako
sytuacji politycznej. Narodowe polskie postulaty „Gwiazdka” ujmowała
również szerzej, z perspektywą wybiegającą w przyszłość, deklarując
nieraz swą łączność z całym narodem polskim, dając wyraz nadziei
na odzyskanie niepodległości Polski — oczywiście w zakresie i formie,
które nie budziłyby nieufności do lojalizmu pisma.
Wspomniany już Lipnicki zapytywał w jednym, z artykułów na
łamach „Gwiazdki”:
Czyliż zresztą, mówmy otwarcie, nieliczni są politycy wyższego poglądu,
którzy utrzymują, że wskrzeszenie Polski zabezpieczyłoby Austrię raz na zawsze
przed niebezpieczeństwem, jakie jej grozi, jak niegdyś naszej Rzeczypospolitej,
od dwóch łakomych sąsiadów? 36738

W artykule Kto zbawi Austrią 38 pisano w tonie patetycznym:
Dziwna to rzecz! My, Polacy, mimo najokrutniejszych ciosów losu, mimo mo
rza krwi, jakie naród nasz przelewał, mimo powtarzane nam nieustannie: „Precz
z marzeniami!” nie utraciliśmy wiary w przyszłość, wiara ta spoczywa mocno
w sercach naszych, a stanie się owym kamieniem Archimedesa, na którym filozof
starożytny budował swe gmachy.
\

Wymowny pod tym względem jest artykuł Ojczyzna z r. 1869 39:
Cóż to jest ta Galicja, ten Śląsk, owe Prusy? Są to cząstki wielkiej ziemi,
która pod różnymi znajduje się rządami, ale jest polską, dawną wiekową polską ...
Śląsk — to Piastów dziedziczna ziemia, to lud od wieków polski, to przedmurze,
na które niemieckie rycerstwo, niemieccy panowie przez długie wieki nacierali!
Prusy Wschodnie i Zachodnie! To polska, ista polska ziemia, wszakże tam lud
prosty, lud wiejski, do dziś się Mazurem nazywa. Galicjanin, Ślązak, Prusak — to
nazwa pewnych działów ziemi, która w swej całości polską zwie się ojczyzną.
Galicjanin, Ślązak, Prusak, Rusin — to różnej barwy kwiaty, ale nazwa rośliny,
z której wyrastają, jedna, a ta nazwa: polska ojczyzna.

W artykule O odwadze polskiej z r. 1870 czytamy m. in.:
Nareszcie [tzn.: w końcu — M. P.] Polska rycerska, walcząca, torująca drogi
wolności i cywilizacji — upadła. Czy upadła, aby zginąć? Zaprawdę, że nie.
\

36 „Gwiazdka Cieszyńska”, 6 X 1866, nr 19, s. 316.
37 Tamże, 27 III 1869, nr 13, s. 104.
38 Tamże, 3 IV 1869, nr 14, s. 113.
39 Tamże, 17 IV 1869, nr 16, s. 127—128.

Bo jak ziarno wrzucone w ziemię nie ginie, tak i Polska wykreślona z karty
państw europejskich nie przestała jednak istnieć. Polska rozszarpana, pogwał
cona, sponiewierana — przecież żyje, bo żyje jako n a r ó d p o l s k i ! [podkr.
„Gwiazdki”] ... Naród polski — nie państwo polskie, ale naród polski jako nie
śmiertelna istota i niespożyta całość ma dalej bojować i przygotować to, co sta
nowi wolność i cywilizację [w tym z pewnością także suwerenność państwową —
M. P .]40.

W świetle tych kilku przykładowo przytoczonych wypowiedzi
„Gwiazdki” trudno zgodzić się z twierdzeniem Kudělki, że „walka na
rodowa i myśl słowiańska nie przekraczały w Cieszyńskiem w XIX w.,
zarówno po stronie czeskiej, jak i po stronie polskiej, w programie
państwowo-prawnym granic Austro-Węgier”. Twierdzenie to, ó ile do
tyczy ruchu polskiego, jest nie do przyjęcia.
Program polityczny „Gwiazdki” to zagadnienie bardzo złożone. Trud
no pokusić się w ramach krótkiego artykułu o jego syntetyczne ujęcie.
Starałem się wskazać jedynie na niektóre bardzo istotne aspekty tego
problemu, których nie wolno pomijać przy szczegółowym, wszech
stronnym i źródłowym jego omówieniu.

40 Tamże, 27 VII 1870, nr 35, s. 289.

WŁADZE NIEMIECKIE WOBEC POLSKICH ROBOTNIKÓW ROLNYCH
W LATACH 1918—1932

Problem polskich ^robotników rolnych w Niemczech pojawia się
w drugiej połowie XIX w. i wiąże się z rozwojem niemieckiego prze
mysłu. Wówczas bowiem notuje się w tym kraju odpływ z rolnictwa
miejscowych robotników — jako gorzej płatnych — do szybko rozwi
jających się innych gałęzi gospodarki. W rezultacie rolnictwo niemiec
kie zdecydowało się na werbunek robotników rolnych z sąsiednich
ziem polskich, które przeludnione i słabo uprzemysłowione nie były
w stanie wyżywić swojej ludności1.
Nie bez wpływu na większe zapotrzebowanie na tego robotnika było
również przestawienie się niemieckiej gospodarki rolnej z ekstensywnej
na intensywną: zaniechanie w wielu wypadkach uprawy roli pod za
siewy zbóż i przejście na uprawę roślin technicznych i okopowych,
a przede wszystkim uprawę buraka cukrowego. Rozwój tej ostatniej
gałęzi produkcji rolnej wymagał zwiększenia ilości rąk do pracy.
Tymczasem rozwijający się przemysł w dużej mierze odciągał od rol
nictwa miejscowe siły robocze, zapewniał im bowiem wyższy i stały
zarobek nie tylko w okresie letnim, lecz również i w porze zimowej.
Uprawa buraka cukrowego i roślin technicznych wymagała natomiast
większej ilości rąk do pracy przede wszystkim latem, w miesiącach zaś
zimowych zapotrzebowanie na robotnika rolnego przy tego rodzaju
gospodarce wybitnie malało. W związku z tymi przemianami wielkim
majątkom rolnym lepiej opłacało się zatrudnianie na okres pilnych1

1
Problemem polskich robotników sezonowych w Niemczech przed pierwszą
wojną światową interesowało się z różnych względów wielu uczonych tak pol
skich, jak i niemieckich. Do najnowszych prac opartych na bogatym materiale
archiwalnym należą: książka nieżyjącego już dziś niemieckiego uczonego
J. N i e c h t w e i s s a , Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft
der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen Reichs. 1890— 1914, Berlin
1959, oraz wydana w tym samym roku praca B. D r e w n i a k a Robotnicy sezo
nowi na Pomorzu Zachodnim 1890—1918, Poznań 1959.

robót sezonowców, których z kolei w porze zimowej zwalniano, niż
robotników stałych, gdyż z utrzymaniem tych ostatnich związane były
większe wydatki.
Walter Mank obliczył, iż zapotrzebowanie na robotnika rolnego
w gospodarstwach starego i nowego typu pozostaje w stosunku 1 : 2,6 2.
W 1909 r. Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft ogłosiła dane licz
bowe dotyczące chłonności pracy ludzkiej przy uprawie powierzchni
1 ha ziemi w gospodarstwie produkującym zboże oraz w gospodarstwie
nastawionym na uprawę buraka cukrowego i roślin technicznych.
Z owych danych wynika, że przy uprawie 1 ha żyta zużywa się półtora
raza więcej pracy ludzkiej niż przy uprawie owsa, przy burakach zaś
cukrowych przeszło trzy razy więcej niż przy produkcji żyta. Ogólnie
przyjmuje się, iż zapotrzebowanie na pracę ludzką w gospodarstwie
buraczanym w okresie letnim jest trzy, a nawet czterokrotnie wyższe
niż w gospodarstwie zbożowo-hodowlanym3. Tak było do pierwszej
wojny światowej.
W latach 1914—1918 niemiecka gospodarka zarówno przemysłowa,
jak i rolna na skutek powołania pod broń setek tysięcy robotników
odczuwała poważny brak rąk do pracy. Aby usunąć ten niedobór zdecy
dowano się na wywóz do Niemiec robotników z terenów okupowanych
i zatrudnienie ich między innymi w rolnictwie. Tam również kierowano
jeńców wojennych. Rok 1918 przyniósł jednak kres tym praktykom.
Obecnie jedną z trudniejszych decyzji, jaką musiał powziąć rząd nie
miecki, było postanowienie o dalszym losie tych ludzi, wśród których
znajdowało się wielu Polaków wywiezionych z byłego zaboru rosyj
skiego i austriackiego.
Jednakowoż strata tej siły roboczej była dla Niemiec poważnym
ciosem. Nic też dziwnego, że bezpośrednio po wojnie centralne władze
niechętnie zgadzały się na zwolnienie z pracy i wysyłanie tych robotni
ków do ich krajów Tnacierzystych. Starano się jak najdłużej przewlec
ostateczną decyzję w tej sprawie. Chodziło przede wszystkim o robot
ników i jeńców wojennych z zaboru rosyjskiego. Wprawdzie od marca
1918 r. na wschodnim froncie obowiązywał już układ brzeski, jednakże
władze niemieckie nie zwalniały tych ludzi z przymusowych prac,
przeciwnie, w dalszym ciągu wywożono ludność z terenów wschodnich
na roboty do Niemiec. Dopiero listopadowe dni przyniosły zmianę.
Wybuch rewolucji w Niemczech uwolnił tych ludzi od przymusowych
robót. W tym samym czasie na ziemiach byłych trzech zaborów po
wstało niepodległe państwo polskie, rodziła się więc dla nich możliwość
2 W. M a n k , Wanderungen ausländischer Landarbeiter
Leipzig 1928.
3 „Ekonomista”, t. IV, 1923, s. 101.

nach Deutschland,

powrotu do ojczyzny. Chwilowo jednak zamknięcie granicy polskoniemieckiej uniemożliwiało ten powrót do Polski. Aby usunąć te trud
ności, 24 listopada podpisano w Katowicach prowizoryczną umowę mię
dzy przedstawicielami polskimi a Górnośląską Radą Robotniczą i Żoł
nierską. Na mocy tej umowy mogli powracać do swoich rodzin wywie
zieni na roboty do Niemiec, a zwłaszcza na Śląsk, Polacy z innych dziel
nic. Dla robotników pracujących na Śląsku niemieckim, a mieszkających
na terenie nowo powstałego państwa polskiego, wprowadzono tymcza
sowe karty i przepustki graniczne. Spory wynikające z braku przepi
sów w tych sprawach rozstrzygać miała Rada Robotnicza i Żołnierska
w Katowicach do czasu ukonstytuowania się nowych władz administra
cyjnych 4.
W celu niesienia pomocy powracającym z Niemiec powołano do ży
cia w Poznaniu Komitet dla Bezdomnych, którym kierowała Naczelna
Rada Ludowa 5. Komitetowi temu podlegała również podobna instytucja
w Berlinie. Z chwilą powołania do życia polskiej placówki dyplomatycz
nej w tym mieście niesieniem pomocy dla powracających zajął się rów
nież konsulat generalny RP, a zwłaszcza konsul Karol Rose6. Podobny
komitet powstał również w Hamburgu. Placówki te miały za zadanie
wystawianie przepustek powracającym do kraju robotnikom oraz infor
mowanie ich o możliwościach zatrudnienia w Polsce. Tymczasem
zniszczony w czasie działań wojennych kraj nie był w stanie zapewnić
powracającym pracy. Toteż o w e, placówki informacyjne przestrzegały
przed pochopnym rzucaniem pracy w Niemczech i powrotem do kraju,
zwłaszcza tych, którzy nie mieli zapewnionych źródeł utrzymania
w Polsce. Tę ciężką sytuację pogarszało jeszcze wzrastające od lata
1919 r. bezrobocie. Władze polskie zmuszone więc były w wielu wypad
kach żądać od powracających zaświadczeń stwierdzających, iż mają
oni po powrocie do kraju zapewniony b y t7.
Ze strony niemieckiej organizacją powrotu obcokrajowców zatrud
nionych w Niemczech w czasie wojny zajęły się: Reichsamt für De
mobilmachung oraz Deutsche Arbeiterzentrale 8.
S. Ruziewicz, badacz zagadnień robotniczych w Niemczech okresu
międzywojennego1, podaje, iż bezpośrednio po zakończeniu wojny Niem
cy utraciły poważną ilość rąk roboczych. Około 700 tys. jeńców wo
jennych, .przede wszystkim z armii rosyjskiej, oraz 400 tys. robotników
4 Archiwum Państwowe Wrocław, Rejencja Opolska, Wydział I, nr 11961,
karta 200a (w dalszym ciągu cytowane: AP Wr., RO Wydz. I).
5 „Nowiny Raciborskie”, 13 I 1919.
8 D r e w n i a k , op. cit., s. 235.
7 „Dziennik Opolski”, 26 VIII 1919.
8 D r e w n i a k , op. cit., s. 234.

z zaboru rosyjskiego wywiezionych przymusowo zostało zwolnionych
z pracy9. Inny badacz tego problemu podaje na podstawie obliczeń
Urzędu Emigracyjnego, iż od listopada 1918 r. do czerwca 1922 r. przy
było do Polski 4 117 000 osób, w tym powracających Polaków było
2 060 000. Liczby te są niewątpliwie dość niewiarygodne — co zresztą
podkreśla ów badacz — gdyż notowano każdego przekraczającego oficjal
nie granicę polsko-niemiecką, a było przecież wiele takich osób, które
przez granicę przechodziły kilkakrotnie101. Jednakże nie wszyscy wy
wiezieni na przymusowe roboty porzucili pracę. Nadal zatrudnionych
było w Niemczech w tym okresie około 200 tys. jeńców rosyjskich
oraz 140 tys. cywilnych robotników rolnych, a w tym 100 tys. Polaków.
Mimo to wyjazd po 1918 r. setek tysięcy tanich rąk roboczych był po
ważnym wstrząsem dla niemieckiej gospodarki, a zwłaszcza dla rol
nictwa n. Świadczy o tym poważne zmniejszenie się areału uprawy bu
raka cukrowego i roślin pracochłonnych12.
W marcu 1919 r. Niemiecka Centrala Robotnicza stwierdza, że rol
nictwo odczuwa poważny brak rąk do pracy, a Reichsministerium für
wirtschaftliche Demobilmachung dodaje równocześnie, że nie można
rezygnować z dotychczasowych polskich robotników rolnych, mimo iż
w Niemczech panuje bezrobocie1314. W obronie niemieckiego rolnictwa
wystąpił równięż kardynał Bertram. Na prośbę nadprezydenta ze
Szczecina wystosował on 4 lipca 1919 r. list do duchowieństwa tejże pro
wincji, zalecając księżom katolickim, by odradzali polskim robotnikom
powrót do kraju u.
Na skutek jednak wzrostu bezrobocia w Niemczech to stanowisko
agrariuszy dążących do zapewnienia sobie tanich rąk do pracy zostało
zaatakowane przez nacjonalistyczne koła niemieckie. Rząd pruski, aby
wybrnąć z tej trudnej sytuacji, stworzył prawie istny gąszcz przepisów,
które miały utrudniać przenikanie polskich robotników rolnych do nie
mieckiego rolnictwa. Na skutek wszakże zapotrzebowania na robotnika
rolnego owe przepisy były stale omijane. Ustępowano krok za krokiem
z pozycji przez siebie obranych — na korzyść niemieckich agrariuszy.
W ich interesie leżało bowiem zatrudnienie taniego robotnika polskiego.
Latem 1919 r. władze pruskie zmuszone jednak zostały do poważ
nego ograniczenia napływu sezonowców z Polski. Ich miejsce mieli
9 S. R u z i e w i c z , Le probléme de Vémigration polonaise en Allemagne,
Paris 1930, s. 28.
10 „Ekonomista”, t. II—III, 1927, s. 86; M. S z a w 1 e s k i, Ludność, emigracja
i przeludnienie w Europie powojennej, Warszawa 1926.
11 R u z i e w i c z , op. cit., s. 28.
12 Wspomina o tym również R u z i e w i c z , op. cit., s. 28 i n
13 D r e w n i a k , op. cit., s. 234.
14 Tamże, s. 234 i aneks nr 1.

zająć bezrobotni robotnicy przemysłowi oraz zwalniani z wojska żoł
nierze. Zamierzano również przejść w niektórych rejonach szczególnie
odczuwających brak rąk do pracy z uprawy roślin okopowych na gospo
darkę zbożową15. Chcąc pozbyć się obcokrajowców i jeńców wojen
nych, wydano obecnie zarządzenie o przymusowym opuszczeniu granic
Rzeszy przez tychże robotników. Tym, którzy opuszczą Niemcy do dnia
1 marca 1919 r., zapewniano bezpłatne bilety kolejowe do granicy
swojego kraju 16.
Jeszcze w 1918 r. Pruskie Ministerstwo Rolnictwa rozesłało okólnik
do władz terenowych, w którym zalecano wysyłanie ludzi bez zajęcia
lub zwalnianych z zakładów przemysłowych na wieś do rolnictwa. Wła
ściciele rolni mieli we własnym interesie zapewnić im pracę. Okólnik
zalecał również właściwe traktowanie tej nowej siły roboczej, lepsze
niż polskich robotników rolnych. Zalecano przede wszystkim podwyż
szenie wynagrodzenia za pracę oraz polepszenie warunków mieszkanio
wych 17. W grudniu tegoż roku Ministerstwo Rolnictwa zaleciło prezy
dentom rejencji przygotowanie pracy w rolnictwie dla robotnic zwal
nianych z produkcji zbrojeniowej. Wiele z tych osób — stwierdza pis
mo — nie ma bowiem żadnych środków do życia. Część z nich przejdzie
do innych zakładów przemysłowych, część jednak musi być zatrudniona
na ro li18.
Przy realizowaniu tych planów rządowych napotykano jednak po
ważne trudności. Wykwalifikowani bowiem robotnicy przemysłowi, od
lat żyjący w ośrodkach miejskich, niechętnie opuszczali miasto i prze
nosili się na wieś. Oprócz tego wielu z nich na rolnictwie się nie znało.
Aby jednak ułatwić im zaznajomienie się z nowym warsztatem pracy
i choć częściowo do tego zajęcia ich przygotować, Ministerstwo Rolnic
twa poleciło rejencjom organizowanie kursów i szkół gospodarskich,
zwłaszcza dla kobiet zwalnianych z przemysłu, a nie mających żadnych
środków do życia19. Liczbę bezrobotnych robotników przemysłowych
zasilili jeszcze masowo zwalniani z wojska żołnierze. Byli to w wielu
wypadkach ludzie bez zawodu, a więc i bez środków do Żytna. Nic
też dziwnego, że Ministerstwo Rolnictwa ponownie zaleca rejencjom
zatrudnianie na roli w pierwszej kolejności tych właśnie ludzi20. Na
Śląsku powstała nawet organizacja — Nationaler Heimatbund — któ
rej zadaniem było pomaganie w poszukiwaniu zajęcia i środków do ży
15 Problem ten omawia M a n k , op. cit., s. 26 i n.
16 „Nowiny Raciborskie”, 21 II 1919.
17 „Nowiny Raciborskie”, 18 XII 1918.
is AP wr., RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 30 XII 1918.
19 Tamże, pismo z 24 I 1919.
20 Tamże, pismo z 10 IX 1919.

cia zwalnianym z wojska żołnierzom. Organizacja ta miała poparcie
u władz zwierzchnich prowincji śląskich21. Nie rozwiązało to jednak
problemu rąk roboczych w niemieckim rolnictwie.
Wystosowane w kwietniu 1919 r. pismo Reichsministerium für wirt
schaftliche Demobilmachung do prezydentów rejencji stwierdza, że
mimo braku rąk do pracy w rolnictwie niemieckim właściciele rolni nie
chcą przyjmować miejscowych bezrobotnych nie znających się na rol
nictwie, żądają tylko robotników polskich, dlatego też zachodzi koniecz
ność werbowania do tych prac obcokrajowców. Werbunek ten jednak
winien być prowadzony jedynie przez Niemiecką Centralę Robotniczą.
Tylko w tym wypadku będzie można zapobiec napływowi do Niemiec
niepożądanego elementu. Zwerbowany robotnik rolny winien pozostać
w Niemczech jedynie w okresie pilnych prac rolnych, a po ich zakoń
czeniu musi powrócić do swojej ojczyzny. Przy naborze tych robotni
ków powinno się zwracać uwagę na element zdrowy, który mógłby
spełniać powierzoną mu pracę. Pismo dodaje jednak, iż władze lokalne
winny zastanowić się nad tym, w jaki sposób można by jednak wy
zyskać w pełni miejscowe siły 22.
Było to pierwsze poważniejsze ustępstwo na rzecz agrariuszy. Za
lecając zatrudnienie miejscowych bezrobotnych, zgadzano się równo
cześnie na werbunek do miejscowego rolnictwa polskich sił. W tym
samym jednak czasie skasowano umowę o małym ruchu granicznym
na Śląsku, podpisaną w Katowicach bezpośrednio po zakończeniu dzia
łań wojennych 23. To zarządzenie władz zabraniające przekraczania gra
nicy polskim robotnikom zatrudnionym do tej pory na niemieckim
Śląsku dało początek nowemu zjawisku, które rozrośnie się do niebywa
łych rozmiarów w latach następnych — nielegalnemu przekraczaniu
granicy przez polskich robotników i angażowaniu się ich do pracy
w niemieckim rolnictwie. Zjawisko to jako masowe wystąpi zwłaszcza
na terenach nadgranicznych.
W latach 1919—1920 władze niemieckie, chcąc zachęcić bezrobotnych
przemysłowych do podejmowania pracy na roli, planowały nadanie im
niewielkich działek przyzagrodowych. W ten sposób zamierzano za
pewnić wielkim majątkom stałą siłę roboczą. Ustawy o działkach przy
zagrodowych z 11 sierpnia 1919 r. oraz z 1 stycznia 1920 r. nie przy
niosły jednak spodziewanego rezultatu; na przydzielane działki dla
robotników wvznsc7ano bardzo wysokie ceny24. W ten sposób akcja
przerzucenia do rolnictwa bezrobotnych z przemysłu na miejsce za
21 Tamże, pismo z 29 XI 1919.
22 Tamże, nr 12335, bez pag., pismo z 4 IV 1919.
23 M a n k , op. cit., s. 17.
24 R u z i e w i c z, op. cit., s. 184 i n.

granicznych robotników rolnych, a zwłaszcza Polaków, do której rząd
przywiązywał ogromną wagę, nie powiodła się. Niedostatecznie przy
gotowana, nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Robotnicy prze
mysłowi nie potrafili pracować na roli. Jeżeli wielu spośród nich
podejmowało prace w rolnictwie, to tylko dlatego, iż nie mieli żadnych
środków do życia, a za pracę na roli w tym okresie otrzymywali wy
nagrodzenie w naturze, co broniło z kolei przed głodem. Sprzyjał temu
też gwałtowny spadek wartości pieniądza. W miarę jednak wzrostu
zapomóg dla bezrobotnych powiększała się również dezercja zatrudnio
nych w rolnictwie robotników przemysłowych. Według raportów pol
skiego konsula z Lipska, M. Adamkiewicza, 'liczba tych dezerterów
w 1921 r. stanowiła w poszczególnych okręgach od 60 do 80% ogółu
zatrudnionych 25.
Pierwszym skutkiem tej akcji usuwania z Niemiec polskich ro
botników i zastępowania ich miejscowymi bezrobotnymi był spadek
powierzchni uprawy buraka cukrowego i roślin technicznych26. Rząd
pruski obawiając się dalszego spadku tej gałęzi gospodarki tolerował
przy obowiązujących zakazach napływu sił roboczych z Polski niele
galne przedzieranie się do Niemiec polskich „obieżysasów”. Nie za
pewniało to jednak dostatecznej siły roboczej, a jej brak wyraźnie od
bijał się przede wszystkim na śląskim rolnictwie. Świadczą o tym wy
mownie uwagi Engelbrechta, kierownika resortu rolnictwa przy Ko
misji Międzysojuszniczej okręgu plebiscytowego na Górnym Śląsku,
z 16 marca 1920 r.27 Stwierdził on mianowicie, iż na Śląsku odczuwa
się w rolnictwie brak rąk do pracy. Po wojnie tereny te opuściło nie
tylko wielu jeńców wojennych i robotników zagranicznych, lecz rów
nież i miejscowych robotników. Ci ostatni masowo wyjeżdżają w poszu
kiwaniu pracy na zachód, nie tylko do przemysłu, ale i do rolnictwa.
Engelbrecht nie dodał jednak, iż miejscowi robotnicy zmuszeni byli po
prostu do opuszczenia swoich zagród, gdyż płaca w rolnictwie śląskim
była najniższa w całych Niemczech i nie wystarczała na wyżywienie
rodziny robotnika rolnego, szalejąca drożyzna na tych terenach nie
sprzyjała również stabilizacji sił gospodarczych, strajki zaś i wystąpie
nia robotników w . obronie swoich praw były brutalnie tłumione nie
tylko przez policję, lecz i przez wojsko28. Tę trudną sytuację gospo
darczą pogarszał jeszcze fakt, iż całość spraw gospodarczych podpo
25 Tamże, s. 175 i n.
26 Omawia te sprawy R u z i e w i c z , op. cit., s. 176 i n.
27 AP Wr., RO Wyd. I, nr 2260, bez pag., pismo z 16 III 1920.
28 O nastrojach rewolucyjnych wśród miejscowych robotników rolnych wspo
minają również liczne raporty landratów, nadsyłane do Rejencji. Patrz AP Wr.,
RO Wydz. I, nr 2260.

rządkowana była — tak jak w okresie wojny — władzom wojsko
wym 29. I jeżeli w Niemczech rewolucja listopadowa przyniosła sporo
zmian w tym zakresie, to niewiele zmieniło się na Śląsku. O całości
życia gospodarczego tych ziem, o tym, czy należy werbować polskich
sezonowców na Śląsk, decydowało dowództwo VI Okręgu Korpusu we
Wrocławiu. Ta zaś grupa reakcyjnych wojskowych interesowała się je
dynie nastrojami rewolucyjnymi ludności. W centrum uwagi tych ludzi
były strajki i demonstracje30, a nie położenie miejscowego robotnika.
Wrocławskie dowództwo wojskowe nie zgadzało się na przyjazd pol
skich robotników na te tereny nie dlatego, aby uchronić miejscowe siły
przed groźnym konkurentem, lecz dlatego, iż przyjeżdżający mogli być
potencjalnym sprzymierzeńcem szerokich warstw robotniczych w ich
walce z wyzyskiem miejscowych agrariuszy i kapitalistów. Tym się też
tłumaczy zarządzenia zabraniające werbowania do pracy na Śląsk pol
skich robotników rolnych.
21 marca 1919 r., a więc w okresie najgorętszych przygotowań do
prac wiosennych, dowództwo wojskowe we Wrocławiu wydało zakaz
zatrudniania polskich robotników na Śląsku. Wyraźnie stwierdzono, iż
przyjazd tych sił roboczych na te tereny w zasadzie jest zabroniony.
Transporty robotników rolnych przejeżdżające przez te ziemie do in
nych części Niemiec muszą być zamknięte i nadzorowane przez urzędni
ków Niemieckiej Centrali Robotniczej i nie mogą zatrzymywać się na
Śląsku. Jedynie gospodarstwa leżące po lewej stronie Odry mogą za
trudniać polskich robotników. Winno się jednak przestrzegać zasady,
iż robotnicy mężczyźni nie powinni przekraczać 20°/o ogólnej liczby
załogi danego gospodarstwa 31. Podkreślono również w tym zarządzeniu,
iż prawo angażowania do pracy miała jedynie Niemiecka Centrala Ro
botnicza, a urzędy graniczne tej instytucji musiały dbać o to, aby
polscy robotnicy nie przewozili przez granicę broni, amunicji i ulotek
rewolucyjnych. W wypadku spostrzeżenia tych przedmiotów należało
je natychmiast konfiskować, a ich posiadaczy nie wpuszczać w granice
państwa niemieckiego.
2B Sprawy te omawia B. D r e w n i a k w artykule Sytuacja prawna polskich
robotników na Pomorzu Zachodnim w czasie pierwszej wojny światowej (Szcze
cin, 1958, z. 10, s. 13—19).
30 Walkę strajkową na Śląsku w tym okresie omawiają: F. R y s z k a , Rady
kalizm społeczny ludności Górnego Śląska na przełomie lat 1918—1919 (Przegląd
Zachodni, 1950, s. 110); H. Z i e l i ń s k i , Z dziejów walki proletariatu górno
śląskiego w latach wzniesienia rewolucyjnego 1918—1921 (Sobótka, 1952, s. 217).
W 1957 r. ukazała się praca H. Z i e l i ń s k i e g o Położenie i walka górnośląskiego
proletariatu w latach 1918—1922. Jest to najpełniejsze ujęcie położenia i walki
ludności śląskiej w omawianym okresie w polskiej literaturze historycznej.
31 AP Wr., RO Wydz. I, nr 11961, karta 218, pismo z 21 III 1919.

Trzeciego kwietnia tegoż roku władze wojskowe garnizonu wroc
ławskiego wystosowały ponowne pismo w tej sprawie do Rejencji
Wrocławskiej, podkreślając, iż przyjęcie do pracy na roli polskich „obieżysasów” wymaga specjalnej zgody dowództwa wojskowego32. I wresz
cie, 25 kwietnia 1919 r., wydano trzecie zarządzenie, w którym usta
lono, że transporty z robotnikami polskimi przejeżdżać mogą jedynie
granicę w miejscowościach Herby, Zawisna, Mysłowice i Nowy Bieruń,
a nad przewozem czuwać ma Niemiecka Centrala Robotnicza. Przypo
mniano ponownie też o wydanym już wcześniej rozporządzeniu, zabra
niającym jakichkolwiek kontaktów polskich robotników z miejscową
ludnością, a zwłaszcza z ludnością z terenów Opolszczyzny. Na wypa
dek zaburzeń kierownicy transportów zobowiązani byli do natych
miastowego powiadomienia o tym władz wojskowych. Pomocy udzielać
miała 117 dywizja piechoty, dowodzona przez gen. Hoefera, stacjonu
jąca w Gliwicach 33.
Takie stanowisko było jak najbardziej sprzeczne z interesami śląskie
go rolnictwa, a zwłaszcza wielkich posiadaczy rolnych. Toteż niemieckie
władze centralne były zmuszone do ponownego rozpatrzenia problemu
zagranicznych robotników. Z jednej strony bowiem notowano w dal
szym ciągu odpływ z terenów wschodnich, a zwłaszcza ze Śląska,
miejscowych robotników na zachód do rejonów uprzemysłowionych,
z drugiej coraz silniejszy napływ na te ziemie nielegalnie przekracza
jących granicę robotników sezonowych z Polski.
Nową próbę rozwiązania tego palącego problemu podał Reichs
arbeitsgemeinschaft land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeber und
Arbeitnehmer34. Stanowisko swoje sprecyzowano w dwóch punktach:
a) zagraniczni robotnicy, jak również pozostali w Niemczech jeńcy
wojenni mogą być zatrudniani tylko w tych przedsiębiorstwach, które
odczuwają brak miejscowych rąk do pracy lub w których miejscowi
robotnicy nie chcą podjąć robót na ogólnie obowiązujących warunkach.
b) zagranicznych robotników obowiązuje taki sam czas pracy oraz
wysokość wynagrodzenia, jak i robotników niemieckich.
Nietrudno zorientować się, że ta propozycja odpowiadała przede
wszystkim interesom właścicieli ziemskich. Zresztą w całej rozciągłości
była ona realizowana na Śląsku mimo oficjalnych zakazów zatrudniania

32 Tamże, pismo z 3 IV 1919. O tyip dokumencie wspomina również Z i e l i ń 
s k i , Położenie i walka..., s. 64—65.
33 AP Wr., RO Wydz. I, nr 11961, pismo z 25 IV 1919. 117 dywizja piechoty
używana była do tłumienia strajków robotniczych na Śląsku w tym okresie.
Patrz Z i e l i ń s k i . Położenie i walka..., s. 123.
34 AP Wr., RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 5 III 1920.

polskich „obieżysasów” na tych terenach. Wymownie świadczy o tym
wystosowane do Pruskiego Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów
pismo Niemieckiego Związku Robotników Rolnych (Deutscher Land
arbeiterverband) z okręgu raciborsko-głubczyckiego z marca 1920 r.
Pismo stwierdzało, że właściciele rolni z powiatów raciborskiego,
głubczyckiego i kozielskiego masowo zwalniają z pracy miejscowych
robotników rolnych, jeżeli ci nie zgadzają się na warunki płacy dykto
wane przez pracodawców, na miejsce wydalonych przyjmują zaś sezo
nowych robotników z Kongresówki i Galicji. Tak działo się i w innych
powiatach Śląska 35.
Wielcy posiadacze ziemscy na wspólnych zebraniach ustalali ogól
ny tok postępowania wobec robotników miejscowych, stwierdzając, iż
o wiele korzystniejsze dla nich jest zatrudnianie polskich sezonowców,
utrzymanie bowiem miejscowego robotnika rolnego związane jest z bu
downictwem mieszkaniowym. Tymczasem robotnika sezonowego za
trudnia się tylko w okresie największego nasilenia prac, mieszka on
w szopach lub prymitywnych barakach, jest tańszy i po skończonych
pracach powraca na okres zimowy do swojej ojczyzny 36.
W grudniu tegoż roku Pruskie Ministerstwo Rolnictwa w piśmie do
nadprezydenta prowincji górnośląskiej wspomina o nowej skardze
Związku Robotników Rolnych okręgu górnośląskiego na wielkich
właścicieli ziemskich. Skarga donosi o nagminnym zwalnianiu z pracy
miejscowych sił, a przyjmowaniu obcokrajowców. W powiecie Strzelce
Opolskie przodował w tej akcji hrabia Brühl37. W związku z tą skargą
nadprezydent prowincji górnośląskiej wydał zarządzenie do landratów,
aby ci zbadali prawdziwość zarzutów wysuwanych pod adresem wiel
kich posiadaczy. Z nadesłanych sprawozdań z powiatu kluczborskiego,
gliwickiego, kozielskiego, lublinieckiego, raciborskiego i oleskiego
wynika, iż landraci po przeprowadzeniu odpowiednich dochodzeń nie
stwierdzili prawdziwości zażaleń wysuwanych pod adresem właścicieli
ziemskich38. Jedynie landrat ze Strzelec Opolskich doniósł o zwolnieniu
kilku robotników miejscowych w jednym z majątków hr. Brühla39.
Należy jednak przypuszczać, iż raporty landratów daleko odbiegały od
prawdy. Bronili oni nie stanowiska niemieckich robotników rolnych,
lecz wielkich posiadaczy, do których w wielu wypadkach sami należeli.
O opłakanej sytuacji śląskiego robotnika rolnego świadczą zresztą
urzędowe dokumenty niemieckich władz. Kreisausschuss z Raciborza
35 Tamże,
36 Tamże,
37 Tamże,
38 Tamże,
39 Tamże.

pismo
pismo
pismo
pismo

z 4 III 1920.
z 6 V 1920.
z 6 XII 1920.
z 11 XII 1920.

stwierdzał mianowicie, że Śląsk opuszczają masowo robotnicy rolni
udając się do innych części Niemiec. Mimo zakazu werbowania z tych
terenów miejscowych sił roboczych pojawiają się tutaj agenci, nama
wiając robotników rolnych do pracy na roli na zachodzie Rzeszy40.
W listopadzie 1920 r. landrat z Bytomia pisał do Rejencji Opolskiej,
iż położenie robotnika rolnego na tym terenie pogarsza się z miesiąca
na miesiąc. Organizacje robotnicze nie zgadzają się na krzywdzące ich
umowy, wysuwają żądania wyższych zarobków oraz skrócenia dnia
pracy 41.
W takiej sytuacji rząd pruski zmuszony był do zajęcia stanowiska
wobec problemu polskich robotników rolnych, tym bardziej że alarmo
wany był przez władze terenowe o konieczności rozstrzygnięcia tych
spraw. W wystosowanym raporcie do Rejencji landrat z Kluczborka
przypominał, iż napływ polskich sezonowców na Śląsk wzrasta z ty
godnia na tydzień. Wielu z nich'pracuje w nadgranicznych majątkach
rolnych i na niedzielę powraca do swych domów, przekraczając niele
galnie granicę. Należy więc prawnie uregulować te sprawy42.
W kwietniu 1920 r. ukazało się rozporządzenie rządu pruskiego, na
mocy którego decyzję przydziału robotników zagranicznych dla poszcze
gólnych okręgów przekazywano w ręce Landesarbeitsamtów. Urzędy
te mogły przydzielać poszczególnym majątkom określony kontyngent
robotników sezonowych. Zobowiązane również były do kontrolowania
gospodarstw rolnych, czy te nie zatrudniają obcokrajowców, gdy
miejscowi robotnicy pozostają bez pracy. Landesarbeitsamty czuwały
również nad tym, aby w majątkach nie zatrudniano wyłącznie załóg
składających się z cudzoziemców43.
21 maja tegoż roku Pruskie Ministerstwo Rolnictwa, Domen i Lasów
wydało rozporządzenie zezwalające na przyjmowanie do pracy w rol
nictwie robotników zagranicznych44. Rozporządzenie to uzgodnione
40 Tamże, nr 2260, bez pag., pismo z 10 VIII 1920.
41 Tamże, pismo z 23 XI 1920.
42 Tamże, pismo z 27 III 1920.
43 M a n k , op. cit., s. 94—95.
,
44 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 21 V 1920. Ministerstwo
Rolnictwa, Domen i Lasów donosiło: „Im Einvernehmen mit der Reichsregierung
stehe ich grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass die Besetzung der in der
Landwirtschaft vorhandenen freien Arbeitsplätze in erster Linie durch geeignete
deutsche Arbeitskräfte zu erfolgen hat-, ohne jedoch damit zu verkennen, dass
die Landwirtschaft für ihren Hackfruchtbau zur Zeit auf ausländische Wander
arbeiter, insbesondere Polen, noch nicht verzichten kann. Um nun zu verhüten,
dass durch die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte deutsche Arbeiter und
Arbeiterinnen sich in ihrer Existenz bedroht sehen und von dem Mittel der
Arbeitseinstellung zur Erzwingung des Abtransportes der ausländischen Arbeiter,
sei es berechtigt oder unberechtigt, Gebrauch machen, halte ich es für erforder-

było z rządem Rzeszy i zawierało^ ogólne wskazówki w tej sprawie oraz
usuwało istniejące do tej pory przeszkody w przyjmowaniu tej siły
roboczej do niemieckiego rolnictwa. Równocześnie ustalono, iż regulo
waniem problemu rąk roboczych zajmą się Landesarbeitsamty, które
przestrzegać będą zasady, aby w pierwszej kolejności wyzyskano miej
scowe siły, a dopiero następnie, na wypadek ich braku, zagranicznych
sezonowców. W lipcu tegoż roku pismo wystosowane przez Schlesischer
Landesarbeitsamt do Rejencji Opolskiej przypomniało' ponownie wła
dzom rejencji tę zasadę 45.
Jak wielką uwagę przywiązywały władze niemieckie do zaangażo
wania w rolnictwie zagranicznych robotników, może świadczyć pismo
Ministerstwa Pracy Rzeszy do prezydentów rejencji i władz administra
cyjnych z 20 lipca 1920 r. Minister pracy Rzeszy stwierdzał mianowi
cie — po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Wyżywienia
oraz władzami kompetentnymi w tej sprawie — że koniecznę jest za
trudnienie w rolnictwie niemieckim zagranicznych robotników sezono
wych. Bez pomocy tej siły roboczej niemieckie rolnictwo nie będzie
w stanie wykonać tych zadań, jakie stawia przed nim rząd Rzeszy.
Dodaje jednak, iż kwestia przydzielania pracy, załatwiania dokumentów
winna spoczywać w ręku do tego celu powołanych urzędników. Nie
powinno się załatwiać tych spraw na dziko40. Wydane do tej pory roz

lich, dass bei der Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften die Sicherheit
gegeben sein muss, dass diese die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen
vorhandener geeigneter inländischer Arbeiter und Arbeiterinnen des Beschäf
tigungsortes oder seiner Umgebung nicht beeinträchtigen. Ich ordne daher an, dass
bevor ausländische Arbeitskräfte (auch Kriegsgefangene) für die Beschäftigung
in der Landwirtschaft des dortigen Regierungsbezirks allgemein zugelassen
werden, Ihrerseits eine Prüfung der Bedürfnisfrage unter Hinzuziehung der
paritätisch zu beteiligenden wirtschaftlichen Vereinigungen der ländischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer des Bezirks stattzuhaben hat. Uber das.Ergebnis solcher
Prüfung ist mir beschleunigt zu berichten. Die Zulassung selbst ist im einzelnen
von der Zustimmung des zuständigen Landesarbeitsamtes abhängig.
Im übrigen dürfte es Sache der Landräte, die ich dementsprechend anzuweisen
ersuche, sein, darauf hinzuwirken, dass ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen,
sowie Kriegsgefangene, den gleichen Tarifbedingungen unterliegen wie deutsche
Arbeiter, d. h. insbesondere dieselbe Arbeitszeit innehalten und die gleichen
Lohnsätze beziehen. Da der Zuzug von ausländischen Arbeitskräften in diesem
und in den folgenden Jahren voraussichtlich ein sehr geringer sein wird, dürfte
es im eigenen Interesse der landwirtschaftlichen Arbeitgeber liegen, sich jetzt
schon deutsche Arbeitslose zu sichern. Deutsche Rückwanderer sind hinsichtlich
dieses Erlasses nicht als Ausländer zu behandeln.
45 Tamże, pismo z 16 VII 1920.
46 Tamże, pismo z 20 VII 1920.

porządzenia zostały zebrane i zatwierdzone specjalnym pismem Prus
kiego Ministerstwa Pracy z dnia 24 lipca 1920 r .47
Żaden z dotychczasowych dokumentów nie odzwierciedla tak jas
krawo stanowiska władz niemieckich w omawianej sprawie, jak właś
nie ten. Tu w całej pełni wychodziły na jaw dążenia oficjalnych
czynników pruskich, zmierzających do usunięcia polskiego elementu
z terytorium państwa pruskiego, gdy tymczasem interesy niemieckiego
rolnictwa, a zwłaszcza wielkiej własności rolnej, wymagały, aby ko
rzystać z polskich rąk roboczych. I jeżeli władze niemieckie zdecydo
wały się w końcu oficjalnie na zatrudnienie polskich robotników, to
zastosowano wobec nich specjalnie brutalną politykę wyzysku, zwłasz
cza że strona polska nimi się nie interesowała, czynniki bowiem polskie
zakazały werbowania w Polsce robotników do niemieckiego rolnictwa.
Dopiero w listopadzie 1927 r. podpisano umowę między rządem pol
skim i niemieckim w sprawie tych robotników. W omawianym zarzą
dzeniu nie ma mowy o jakichkolwiek prawach z tytułu ubezpieczeń
społecznych czy rent od wypadków; są natomiast przepisy dokładnie
omawiające obowiązki sezonowców. Zwrócono przede wszystkim uwagę
na obowiązek posiadania kart robotniczych, wprowadzonych przez Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych Prus. Karty te miały zapobiec anga
żowaniu się do pracy „niepożądanego elementu” 48. Zarządzenie to
wprowadzono w życie pod koniec 1920 r. Odtąd każdy robotnik zagra
niczny musiał posiadać legitymację ze zdjęciem49. Robotnicy rolni
mieli legitymację w kolorze zielonym, a przemysłowi — białym.
Równocześnie ustalono, że polscy robotnicy sezonowi muszą co roku
opuszczać pracę do dnia 15 grudnia i powrócić na okres zimy do swojej
ojczyzny. Dokumentem upoważniającym ich do przekroczenia granicy
była ważna legitymacja robotnicza wystawiona przez władze nie
mieckie, a podstemplowana przez polskie konsulaty w Niemczech50.
Już w 1920 r. władze żądały okazywania przy przekraczaniu granicy
owych legitymacji. Jedynie dla Śląska Opolskiego zrobiono wyjątek.
Powracający d o1kraju polscy robotnicy sezonowi z Opolszczyzny nie
musieli posiadać owych kart, wystarczyły jedynie zaświadczenia
47 Tamże, nr 2272, bez pag., pismo z 24 VII 1920. O tym rozporządzeniu wspo
mina również w swojej pracy M a n k , op. cit., s. 96.
48 AP wr., RO Wydz. I, nr 11942, bez pag., pismo z 20 II 1920.
49 Tamże, nr 12335, bez pag., pismo z 29 XÍ 1920. Zarządzenie o przepisach,
legitymacyjnych oraz konieczności powrotu robotników sezonowych co roku
do swojego kraju opublikowano w 1922 r. w „Ministerial-Blatt für die Preussische
innere Verwaltung”, nr 51, 13 XII.
50 „Dziennik Berliński”, 26 XI 1925, oraz „Wychodźca”, 15 XI 1925.

z miejsca pracy, w którym dany robotnik był zatrudniony51. Nie
wątpliwie te „ulgi” dla powracających „obieżysasów” miały swoje
uzasadnienie w sytuacji politycznej, jaka panowała na Opolszczyźnie
w tym okresie. Było to przecież przed plebiscytem, który miał się
odbyć na tych ziemiach w marcu 1921 r.
Wydanych jednak zarządzeń właściciele ziemscy nie respektowali.
Pojawiają się więc nowe pisma władz naczelnych poświęcone tym spra
wom. W piśmie z 2 maja 1921 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Prus przypomina, iż w Niemczech mogą być zatrudnieni tylko ci ro
botnicy zagraniczni, którzy posiadają żądane przez władze dokumenty,
nie posiadających zaś legitymacji robotniczych winno się natychmiast
wydalać, pracodawców zaś zatrudniających tych robotników jak najsu
rowiej karać52. Aby móc łatwiej przeprowadzić kontrolę wykonania
tych zarządzeń, powołano' do tego celu odpowiednie urzędy oraz przy
dzielono im okręgi, na których miały one skupić swoją uwagę. Śląsk
jako najbardziej narażony na przenikanie nielegalnego robotnika pol
skiego był pod specjalną opieką owych urzędów. I tak np. urząd gra
niczny we Wschowie kontrolował powiaty rejencji legnickiej (oprócz
jeleniogórskiego i kamiennogórskiego’); urząd w Sycowie powiaty:
syeowski, oleśnicki, milicki, namysłowski i trzebnicki. Powiaty:
brzeski, wrocławski, górowski, średzki i niemczański oraz oławski,
strzeliński i wołowski — kontrolowała komórka (Geschäftsstelle) Cen
trali Robotniczej we Wrocławiu, powiaty zaś ząbkowicki, kłodzki, ziębicki, nyski, bystrzycki oraz jeleniogórski, kamiennogórski, noworudz
ki, prudnicki, dzierżoniowski, świdnicki i wałbrzyski — urząd w Między
lesiu. Pozostałe powiaty rejencji opolskiej — z wyjątkiem powiatów
nyskiego i prudnickiego — urząd w Kluczborku 53.
Oprócz tych urzędów kontrolę robotników przeprowadzała również
policja. 28 września 1922 r. urząd policji w Zborowskiem, pow. Dobro
dzień, donosił landratowi, że do miejscowości Ciasna przybyło dwóch
urzędników policji kryminalnej, którzy kontrolują na trasie Ciasna—
Olesno podejrzanych robotników udających się do Niemiec. W wielu
wypadkach zatrzymują podejrzanych o nielegalne przekroczenie gra
nicy. W ciągu bowiem tygodnia przez miejscową granicę usiłowało
51 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 29 XI 1920. Pismo Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych podało dokładnie przepisy w sprawie powrotu
robotników obcokrajowców, stwierdzając: „Eine Abwanderung der polnischen
Arbeiter kann schon jetzt über Oberschlesien erfolgen, ohne dass die Arbeiter
besondere Ausreisepapiere vorzuweisen hätten, es wird ihnen gegen Vorzeigung
des Entlassungscheines von dem bisherigen Arbeitgeber die Ausreise ohne
weiteres gestattet. Zur Ausreise über die übrigen Grenzen genügt die Vorlegung
der mit eines polnischen Visum versehenen Arbeiterlegitimationskarte”.
52 Tamże, pismo z 2 V 1921.
53 Tamże, nr 11942, bez pag., pismo z 12 XII 1921.

przejść drogą nielegalną około 250 robotników polskich wraz z żonami
i dziećmi. Wielu z nich zatrzymała policja. Na skutek jednak braku
instrukcji w tej sprawie zatrzymywanych najczęściej osadzano w wię
zieniu 54.
W październiku 1922 r. wydano nowe rozporządzenie o konieczności
meldowania robotników sezonowych w urzędach gminnych. Mimo tych
zarządzeń ograniczających i utrudniających nabór polskich sezonowców
stanowili oni główną siłę w rolnictwie niemieckim, a szczególnie
w wielkich majątkach rolnych 5556.
Według obliczeń pilskich badaczy problemu robotników sezonowych
w Niemczech w okresie międzywojennym Polacy stanowili 90% wszyst
kich zatrudnionych w rolnictwie tego krajuse. S. Ruziewicz oblicza,
iż była to połowa wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w Rze
szy 57. Śmiało więc można powiedzieć, iż problem rąk roboczych w rol
nictwie niemieckim w omawianym okresie to problem polskich robotni
ków sezonowych. Władze niemieckie w dalszym ciągu interesowały się
tą masą ludzi jedynie jako siłą roboczą. Nie ponosiły żadnych ciężarów
związanych z ich pobytem w Niemczech. Nie przywiązywały również
większej wagi do ich warunków bytowych czy też ubezpieczeń spo
łecznych.
Jednym z dokumentów świadczących o takiej właśnie postawie
rządu pruskiego' jest pismo Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów
z 27 października 1921 r., poświęcone sprawie korzystania z domów
mieszkalnych przez zagranicznych robotników rolnych 58. W piśmie tym
54 Tamże, pismo z 28 VIII 1922.
55 M a n k , op. cit., s. 97—98.
56 M. S z a w 1 e s k i, Polska na tle gospodarki światowej, Warszawa 1928, s. 30.
57 R u z i e w i c z , op. cit., s. 33.
58 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12335, bez pag., pismo z 27 X 1921. Między
innymi czytamy: „Ich verweise insbesondere auf das durch den Herrn Reichs-Arbeitsminister in Abänderung der früheren Bestimmungen neuerdings vor
geschriebene Verfahren für die Erledigung der Anträge auf Genehmigung der
Beschäftigung ausländischer Landarbeiter, wonach den Landesarbeitsämtern
neben ihren sonstigen Befugnissen auch die Berechtigung zuerkannt ist, die
heimische Landarbeiter herzustellen und deutschen Arbeitskräften zu über
abhängig zu machen, dass Arbeitgeber sich verpflichtet, Wohnungen für ein
heimische Landarbeiter herzustellen und nur deutschen Arbeiskräften zu über
lassen, sowie auf den Erlass des Herrn Ministers des Innern vom 2. Mai 1921
wonach im Wege der Polizeiverordnung Strafbestimmungen gegen den Anordnun
gen entgegenhandelnde Arbeitgeber erlassen werden können und die Möglichkeit
zur Ausweisung der ausländischen Arbeiter als lästige Ausländer gegeben ist.
Ich habe die Landesarbeitsämter bereits durch meinen sämtlichen Herrn
Ober- und Regierungspräsidenten zur Kenntnisnahme mitgeteilten Erlass vom
2. August 1921 auf die Bedeutung der Freimachung von Werkwohnungen für
einheimische Arbeiter hingewiesen...”

stwierdzono wyraźnie, iż obowiązkiem właścicieli ziemskich jest zabez
pieczenie mieszkań tylko dla robotników miejscowych. Nic też dziwnego,
że agrariusze niemieccy mając do dyspozycji robotników zagranicznych,
dla których nie trzeba było troszczyć się* o mieszkania, w ogóle nie
interesowali się tym problemem. Dla „obieżysasów” wystarczyły szopy
i prymitywne baraki.
Rok 1921 nie przyniósł żadnej poprawy na tym polu, przeciwnie,
notuje się pogorszenie. Gospodarka niemiecka przechodzi poważny
kryzys. W maju było już wiadome, że Niemcy mają zapłacić 132 miliar
dy marek w złocie tytułem odszkodowań wojennych59. Tymczasem
werbowanie do pracy w rolnictwie niemieckim zagranicznych robotni
ków pomnażało dochód poszczególnych właścicieli ziemskich, a nie go
spodarki ogólnokrajowej. Dlatego też w Niemczech w tym okresie
coraz ostrzej występowano przeciwko napływowi polskich robotników
sezonowych, zwłaszcza na wschodnie tereny Rzeszy. Pojawiają się
w prasie miejscowej ostrzeżenia o rzekomym „niebezpieczeństwie” pol
skim, zagrażającym niemieckiemu wschodowi. Skłoniło to władze rzą
dowe do opracowania szczegółowego programu wobec zagranicznych,
a przede wszystkim polskich robotników rolnych. Postanowiono: a) zre
organizować biura pośrednictwa pracy oraz rozpocząć badania mające
na celu stwierdzenie konieczności zatrudnienia robotników zagranicz
nych; b) przestrzegać zarządzeń dotyczących przyjmowania do pracy
obcokrajowców; c) zmienić dotychczasową politykę płac wobec nie
mieckich robotników rolnych; d) dążyć do usuwania z pracy polskich
deputatników i posiadających mieszkania, a na ich miejsce przyjmować
sezonowych; e) zapoczątkować bardziej intensywne budownictwo mie
szkaniowe dla robotników rolnych na wsi, aby w ten sposób zatrzymać
w rolnictwie niemiecką młodzież uciekającą masowo z rolnictwa do
przemysłu; f) dążyć do zatrzymänia i dalszego osiedlania bezrobotnych
miejskich w rolnictwie 60.
W pierwszym rzędzie postanowiono zreorganizować biura pośrednic
twa pracy. Dotychczas działały one w poszczególnych prowincjach jako
luźne organizacje. Obecnie na mocy ustawy z 22 lipca 1922 r. pod
porządkowano je naczelnemu organowi (Reichsarbeitsverwaltung), które
go zadaniem było regulowanie podaży i popytu na siłę roboczą, a przede
wszystkim ustalenie Ogólnej liczby obcokrajowców potrzebnych niemiec
kiemu rolnictwu 61.
50 W. B r u s , Od Wersalu do Trizonii, Warszawa 1942, s. 10.
60 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925. Sprawy te omawia również
op. cit., s. 92.
#1 M a n k , op. cit., s. 94.
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Według nowych rozporządzeń pracodawca chcąc zatrudnić robotnika
zagranicznego musiał złożyć zapotrzebowanie do komisji, składającej
się z przedstawicieli pracodawców, związków robotniczych i rządu.
Komisja po rozpatrzeniu wniosków kierowała je do Landesarbeitsamtów, te zaś przydzielały dla poszczególnych majątków określoną ilość
zezwoleń na zatrudnienie robotników62. Werbowaniem i dostawą do
majątków tych sił roboczych zajmowała się w dalszym ciągu Centrala
Robotnicza. Ten system jednak w zasadzie obowiązywał dopiero od
1924 r.
Zgodnie więc z nowymi instrukcjami postanowiono stopniowo wy
rzucać osiadłych już na stałe polskich robotników w Niemczech, odbie
rać im mieszkania i deputaty roczne, a na ich miejsce zatrudniać sezo
nowych, którzy po ukończeniu prac musieli opuszczać miejsce zatru
dnienia. W ten sposób z dotychczasowych robotników osiadłych na stałe
tworzono sezonowych, pozbawiając ich mieszkań i prawa pobytu w tym
kraju. Ta brutalna polityka władz niemieckich wobec polskiego robotni
ka rolnego była możliwa dlatego, iż rząd polski nie interesował się
losem tych ludzi. Zamiana „deputatników” na „sezonowych” była
pierwszą próbą ograniczenia w Niemczech polskich sił roboczych w ra
mach tzw. „nowej” polityki władz niemieckich wobec robotników
cudzoziemców. Te pierwsze próby datują się na początek 1922 r .63
Chcąc pozbyć się jednak tej siły roboczej, władze niemieckie musiałyby
na jej miejsce dostarczyć innej. Zamierzono więc zastąpić ją robotni
kami z krajów bałkańskich, Czechosłowacji i Włoch64. Rozpoczęto
wstępne rozmowy w tej sprawie z poszczególnymi krajami, a zwłaszcza
z rządem węgierskim. Akcja ta jednak spełzła na niczym, gdyż wę
gierscy robotnicy byli bardziej niż polscy wymagający i nie zgadzali
się na mieszkanie w barakach i szopach, które im proponowano65. Nie
było to zresztą nowością. Już w okresie wcześniejszym chcąc unieza
leżnić się od polskich rąk roboczych planowano zatrudnienie w nie
mieckim rolnictwie Murzynów, a nawet Chińczyków, oczywiście bez
rezultatu66*.
Pozostała więc jeszcze jedna możliwość: wyzyskanie miejscowych
rezerw robotniczych. Wprawdzie próby zatrudnienia bezrobotnych ro
botników przemysłowych z lat 1919—1920 zawiodły, zdecydowano się
jednak na nowy werbunek do rolnictwa, zwłaszcza spośród młodzieży
82 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925.
63 Patrz: B. D o p i e r a ł a , Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim
w dwudziestoleciu międzywojennym (Szczecin, 1958, z. 1—2, s. 44).
84 R uz i e w i c z, op. cit., s. 179.
85 Tamże, s. 177—178.
88 B. D r e w n i a k , Chińczycy, Murzyni, Szwedzi i Włosi... byle nie Polacy
(Szczecin, 1957, z. 3, s. 88), oraz t e n ż e , Robotnicy sezonowi..., s. 80 i n.

tak wiejskiej, jak i z miast. Rozpoczęto w pierwszym rzędzie propago
wanie na szeroką skalę konieczności poprawy warunków mieszkanio
wych dla robotników rolnych, budowę specjalnych baraków dla nie
mieckich sezonowców oraz organizowanie kursów dla młodzieży chcą
cej pracować na roli.
Rząd pruski — aby zachęcić właścicieli ziemskich do budowy no
wych mieszkań, gdyż dawne według urzędowych opinii nadawały
się tylko dla polskich robotników sezonowych67 — postanowił udzie
lać specjalnych kredytów oraz zniżek podatkowych tym, którzy po
dejmą budowę domków dla robotników rolnych. Próby te jednak
nie przyniosły takich rezultatów, jakich się spodziewano. Wprawdzie
w latach 1921—1925 zbudowano lub poprawiono przy pomocy państwa
w Prusach 15 800 budynków, w innych prowincjach Niemiec jednak
zaledwie 2600 68. Było to zbyt mało, aby poprawić radykalnie opłakany
stan mieszkaniowy na wsi.
Nie udało się wciągnąć również do pracy na roli liczniejszych
grup bezrobotnych przemysłowych, jak to planowały władze nie
mieckie. Jeżeli część z nich podjęła pracę w rolnictwie dzięki atrak
cyjności zapłaty w naturaliach — to pracowali niewydajnie i w wielu
wypadkach nie wywiązywali się z nakładanych nań obowiązków.
Wielką nadzieję na zmianę tego stanu pokładano w organizowaniu
kursów, mających na celu wyszkolenie robotników rolnych. Były one
dwojakiego rodzaju: a) sżkolenie młodzieży od lat 16 we wzorowych
gospodarstwach rolnych 69; b) kilkutygodniowe kursy wieczorowe prze
znaczone dla bezrobotnych robotników przemysłowych. I one jednak
nie przyniosły rozwiązania tego problemu. Przeprowadzone w Nad
renii, Westfalii i Saksonii już od czasów zakończenia wojny — spełzły
na niczym. Nie powiodły się również podobne próby podjęte przez
Izbę Rolniczą w Szczecinie w porozumieniu z Miejskim Biurem Pośred
nictwa Pracy. Wiosną 1926 r., kiedy poprawiła się koniunktura gospo
darcza kraju, 75% tych bezrobotnych przemysłowych, którzy ukoń
czyli owe kursy, odmówiło przyjęcia pracy na roli70. Również kursy
organizowane przez Niemiecką Centralę Robotniczą dla młodzieży nie
cieszyły się popularnością. Przykładowo: z kursu zorganizowanego
w miejscowości Stopina nad Odrą spośród 1559 przyjętych na przeszko
lenie 306 kandydatów zwolniono jako niezdolnych do pracy na roli,
z 1050 zaś uczniów, którzy ukończyli naukę, 35% nie podjęło pracy
w rolnictwie71.
07 „Dziennik- Berliński”, 13 III 1925.
88 R u z i e w i c z , op. cit., s. 182.
69 D o p i e r a ł a , loc. cit.
70 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 3.
71 „Dziennik Berliński”, 25 V 1930.

Oprócz wyżej wymienionych prób zmierzających do zastąpienia
zagranicznych robotników rolnych planowano również nałożenie spe
cjalnego podatku na każdego sprowadzonego sezonowca z Polski do
Niemiec. Dochody z owych podatków miano przekazywać na fundusz
budowy zagród dla niemieckich robotników rolnych72. Projekty te
jednak napotykały zdecydowany opór agrariuszy i nie zostały wpro
wadzone w życie. Ten kilkuletni wysiłek rządu pruskiego nie powstrzy
mał napływu robotników zagranicznych do Niemiec.
Latem 1924 r. wszedł w życie plan uzdrowienia gospodarczego Nie
miec, opracowany przez Dawesa i nazwany jego imieniem. Udziele
nie Republice Weimarskiej pożyczki w wysokości 800 milionów
dolarów było poważnym zastrzykiem dla gospodarki tego kraju "3.
Już rok 1925 przyniósł zasadnicze zmiany na tym polu. Zakończenie
inflacji przede wszystkim wpłynęło na ustabilizowanie się płac w go
tówce i poważnie podkopało system wynagrodzeń w naturaliach.
W związku z ożywiającym się przemysłem coraz większa ilość robotni
ków zatrudnionych w rolnictwie porzucała tę pracę i uciekała do miast.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy 1925 r. rozpadły się wieloletnie wy
siłki władz zmierzające do zastąpienia polskich robotników sezonowych
miejscowymi siłami. Na rok 1925 władze niemieckie przewidziały już
zwyżkę o 8% ilości zagranicznych robotników rolnych74.
Równocześnie z uzdrowieniem stosunków walutowych podniosły
się również koszty budowy domków dla robotników rolnych, co po
ciągnęło za sobą poważne zahamowanie tych inwestycji. Wielcy właści
ciele rolni nie mieli absolutnie zamiaru wkładać poważnych kapitałów
w budownictwo wiejskie, skoro otwierała się ponownie nieograniczona
możliwość napływu tanich sił roboczych z zagranicy. Na zebraniu
z władzami rządowymi w sierpniu 1925 r. jeden z przedstawicieli
Reichsverband der deutschen forst- u. landwirtschaftlichen Arbeitgóbervereinigungen oświadczył, kiedy omawiano projekt redukcji
o 20% ilości robotników sezonowych z Polski na rok 1926, że wprawdzie
ze względów politycznych korzystanie z polskiego robotnika w Niem
czech jest niepożądane, jednak redukcja tej ilości rąk roboczych jest
niemożliwa. Robotnicy ci bowiem używani są do pilnych prac rolnych
i ' są niezastąpieni. Strata tych robotników odbiłaby się ujemnie na
uprawie buraka cukrowego75, to zaś nie leży w interesie niemieckiego
rolnictwa.
72 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 3, oraz R u z i e w i c z , op. cit., s. 180.
73 B r u s , op. cit., s. 15. Plan Dawesa i jego znaczenie omawia dokładniej
M. S z a w l e s k i , Międzynarodowe położenie Polski na tle ostatnich wydarzeń
w gospodarce światowej, Warszawa 1929, s. 9 i n.
74 „Dziennik Berliński”, 9 I 1925.
75 R u z i e w i c z , op. cit., s. 178.

Toteż planowanej obniżki nie przeprowadzano; przeciwnie, daje
się zauważyć wzmożony napływ tych rąk roboczych do Niemiec. Fakt
ten ostatecznie też zmusił władze polskie do zajęcia się tym problemem
i zawarcia z rządem niemieckim odpowiedniej konwencji, tym bardziej
że raporty polskich konsulów w Niemczech dostarczały dość materia
łów o życiu i opłakanym losie polskich sezonowców w tym kraju.
Trzeba jednakże było aż przeszło sześciu lat, aby polskie naczelne
władze dostrzegły brutalny wyzysk, na jaki narażeni byli polscy
obywatele wyjeżdżający do prac rolnych w Niemczech.
Okazja wysunięcia sprawy porozumienia między Polską a Niem
cami nadarzyła się w czasie rokowań handlowych między obu kra
jami. Rokowania te rozpoczęły się oficjalnie 2 stycznia 1925 r. w Ber
linie. W styczniu tegoż roku wygasały bowiem przepisy o obowiązko
wym udzielaniu przez Niemców wszystkim państwom — w tej licz
bie i Polsce — jednostronnej klauzuli największego uprzywilejowania
w obrocie towarowym, wynikającym z postanowień traktatu wersal
skiego. Do tej pory Polska nie potrzebowała zawierać umów handlo
wych z tym państwem 7G.
Przewodniczący polskiej delegacji handlowej, Stanisław Karłow
ski, omawiając na konferencji prasowej pierwsze wyniki rokowań
polsko-niemieckich stwierdził, iż delegacja polska chętnie widziałaby
uregulowanie spraw polskich robotników sezonowych, gdyż problem
ten wymaga wyjaśnienia7677. 11 marca tegoż roku doszło do oficjalnego
spotkania strony polskiej i niemieckiej w omawianej sprawie. Spotka
nie odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. Ze
strony polskiej w rokowaniach brali udział: Stanisław Gawroński,
konsul RP w Berlinie Rippa i wicekonsul Zientkowski, przewodniczą
cym zaś delegacji polskiej był dr Prądzyński. Ze strony niemieckiej
udział brał w konferencji dr Weigert i inni. Delegacja polska otrzy
mała od rządu polecenie ■załatwienia najpilniejszych spraw związa
nych z pobytem polskich robotników sezonowych w Niemczech oraz
podpisania umowy polsko-niemieckiej w tej sprawie78.
Na wiadomość o oficjalnych pertraktacjach władz niemieckich
z rządem polskim dotyczących układu handlowego i prawnego rozwią
zania problemu robotników rolnych wybuchła prawdziwa burza pro
testów ze strony nacjonalistycznych ugrupowań w Niemczech. Ugrupo
wania te miały zresztą poparcie u niektórych polityków Republiki
Weimarskiej. Do nich w pierwszym rzędzie należał Gustaw Strese76 „Ekonomista”, t. I, 1930, s. 104—120.
77 „Dziennik Berliński”, 13 III 1925.
78 Sprawy te omawia również „Der Oberschlesische Kurier” z 13 III 1925oraz 21 III tegoż roku.

mann, człowiek związany z partiami o skrajnie nacjonalistycznych po
glądach, ówczesny kierownik rządu Rzeszy. Jeszcze'we wrześniu 1924 r.
wysunął on propozycję zawarcia tzw. paktu reńskiego, gwarantującego
zachodnie granice Niemiec z Francją i Belgią. Stresemann odniósł
sukces. W październiku 1925 r. zwołano do Locarno — szwajcarskiego
uzdrowiska — konferencję przedstawicieli Anglii, Francji, Niemiec,
Włoch, Belgii, Polski i Czechosłowacji, na której omówiono te sprawy.
Po jedenastu dniach obrad powzięto ważne postanowienia, które pod
pisano 1 grudnia tegoż roku w Londynie. Dotyczyły one gwarancji
wspólnych granic niemiecko-francuskiej i niemiecko-belgijskiej. O gwa
rancji granicy niemiecko-polskiej nie wspomniano. W praktyce ozna
czało to ciche poparcie niemieckiego rewizjonizmu na Wschodzie79.
Te wydarzenia oczywiście nie sprzyjały toczącym się układom polsko
-niemieckim. W Sejmie Pruskim znowu wystąpiono gwałtownie prze
ciwko napływowi polskich robotników sezonowych. We wrześniu 1925 r.
Komisja do Spraw Wschodnich Sejmu Pruskiego1 uchwaliła i podała
do wiadomości rządu, aby z dniem 1 grudnia wydalić z granic Prus
polskich robotników rolnych oraz położyć tamę dalszemu ich napły
wowi 80.
W miarę ustawania prac rolnych nacjonalistyczna prasa w Niem
czech coraz częściej poruszała sprawę robotników rolnych. Ponownie
wysunięto hasła o rzekomym „niebezpieczeństwie” zagrażającym Rze
szy ze strony polskich sezonowców. Ostbund uchwalił rezolucję, w któ
rej podkreślano, że w corocznym napływie dziesiątków tysięcy pol
skich robotników sezonowych tkwi niezwykłe niebezpieczeństwo.
Zwrócono się do władz i organizacji społecznych, aby oddziaływały
w kierunku jak największego ograniczenia tego napływu. Masowe
przyjmowanie tych sił roboczych — stwierdzano — przyczynia się do
wyludnienia wsi i wzrostu bezrobocia w'Niem czech81. Socjaldemokra
tyczny poseł do Sejmu, Lemmer, przypisywał nawet niski stan produk
cji rolnej w Niemczech, a zwłaszcza we wschodnich prowincjach Rze
szy, napływowi zagranicznych robotników rolnych, stojących na niskim
poziomie kulturalnym, zadowalających się niższą płacą i prymitywnymi
warunkami mieszkaniowymi 82. Poseł Brandenburg w zgłoszonej 30 paź
dziernika 1925 r. interpelacji w sprawie położenia robotników rolnych
w Prusach oświadczył, że ucieczka ludności ze wsi do miast ma swoje
podłoże nie tylko w jej nędznym położeniu materialnym i mieszka
79 Patrz: J. P a j e w s k i , Niemcy w czasach nowożytnych, Poznań
B r u s , op. cit.
80 „Katolik”, 19 IX 1925, oraz „Dziennik Berliński”, 19 IX 1925.
81 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
82 „Wychodźca”, 15 VIII 1926, s. 2.
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niowym, leęz również w obecności 150 tysięcy zagranicznych robotni
ków rolnych, którzy niepotrzebnie obciążają wewnętrzny rynek pracy,
odbierając chleb miejscowym robotnikom i wzmacniając pozycję wła
ścicieli ziemskich83. Było to stanowisko tych ugrupowań nacjonali
stycznych, które w napływie zagranicznego robotnika, a nie w syste
mie gospodarczym widziały zło.
Niewątpliwie napływ robotników zagranicznych — w tej liczbie
i polskich — oddziaływał ujemnie na niemiecki rynek pracy. Polscy
,,obieżysasi” stanowili faktycznie rezerwową armię roboczą, z której
korzystali wielcy właściciele rolni. Zło tkwiło jednak w tym, że nie
mieckie władze reprezentujące interesy tych grup społecznych nie
dbały o podwyższenie zarobków robotników rolnych, lecz dążyły
do utrzymania ich na najniższym poziomie, zapewniając w ten sposób
wysokie dochody posiadaczom ziemskim. Poprawę bytu robotnika nie
mieckiego widziano w wydaleniu polskich „obieżysasów”, którzy nie
mając możliwości zarobku w swoim kraju podejmowali pracę na ta
kich warunkach, jakie dyktował im pracodawca — junkier. O tym, że
wrogiem niemieckiego robotnika rolnego nie był polski sezonowiec,
lecz niemiecki agrariusz, wiedzieli doskonale niemieccy socjaldemokraci.
Występując przeciwko polskim sezonowoom, zwalczali potencjalnego
sprzymierzeńca niemieckiej klasy robotniczej. Posługiwali się jednak
w tej walce demagogicznie hasłami nacjonalistycznymi, udając rzeko
mych obrońców niemieckich robotników 84.
O napływie zagranicznych robotników rolnych do Niemiec decydo
wali jednakże w tym okresie właściciele ziemscy. Potrafili oni i tym
razem przeforsować swoje plany. Potwierdził to między innymi mini
ster Severing w Sejmie Pruskim w czasie tej samej jesiennej debaty.
Oświadczył mianowicie, iż on i kilku innych ministrów lewicowych
żądało zmniejszenia liczby robotników z Polski, lecz przeciwko niemu
wystąpili zdecydowanie przedstawiciele Niemieckiej Rady Gospodar
stwa Krajowego, Związku Ziemian oraz Związku Niemieckich Stowa
rzyszeń Producentów Rolnych 85.
Te sfery gospodarcze zainteresowane w napływie polskich sezonowców poparł radca do spraw rolnych, Markward, w artykule zamieszczo
nym w „Leipziger Neuste Nachrichten” 86. Stwierdził on mianowicie,
że polski robotnik sezonowy stanowi obecnie główną podporę niemiec
kiego rolnictwa, zwłaszcza przy uprawie buraka cukrowego. Wyzysku
83 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
84 Stanowisko niemieckiej klasy robotniczej wobec polskich robotników rol
nych omówione będzie oddzielnie.
85 „Dziennik Berliński”, 15 XI 1925.
86 Podano za „Wychodźcą”, 15 VIII 1926, s. 2.

jąc tę pomyślną dla siebie koniunkturę rząd polski dążył do ostatecz
nego sfinalizowania rozpoczętych już rozmów. Chcąc zmusić stronę
niemiecką do ustępstw, oświadczono nawet, iż w wypadku niezawarcia umowy w tej sprawie rząd kategorycznie zabroni wyjazdu na ro
boty sezonowe do Niemiec polskim robotnikom. Po rocznych prawie
debatach w styczniu 1926 r. podpisano pierwszą prowizoryczną umowę
regulującą problemy polskiego wychodźstwa. Polska zrezygnowała
z dotychczasowej polityki prohibicyjnej w sprawie robotników rol
nych, domagała się natomiast zagwarantowania im takich samych praw
i wynagrodzeń, jakie mają robotnicy niemieccy. W iele. miejsca po
święcono sprawom dokumentów. Omówiono również problem werbo
wania robotników, ich przyjazd do pracy oraz powrót do swoich stron
po zakończeniu robót rolnych. Było to w zasadzie powtórzenie przepi
sów, które już obowiązywały. Umowa, ostatecznie podpisana 12 stycz
nia, miała obowiązywać do 1927 r., tj. do chwili sfinalizowania stałej
konwencji87. Były jednak w tej umowie punkty, które poważnie uza
leżniały pracownika od pracodawcy. Jeden z paragrafów omawiających
kwestię przyjęcia do pracy przewidywał, że na wypadek zmiany miejsca
pracy robotnik zagraniczny nie mógł być przyjęty do innego majątku,
jeżeli nie przedłożył zaświadczenia o zwolnieniu z dotychczasowych
zajęć. W praktyce uniemożliwiało to przenoszenie się z jednego ma
jątku do drugiego, gdyż robotnikowi chcącemu znaleźć lepsze warunki
pracy nie wydano dobrowolnie takiego zaświadczenia. W wypadku
zwolnienia zaś lub wyrzucenia przez pracodawcę skrzętnie zaznaczano
to w jego dokumentach, z taką „rekomendacją” zaś niechętnie przyj
mowano do pracy 88.
Postanowienia umowy polsko-niemieckiej nie dotyczyły robotni
ków mieszkających na Górnym Śląsku, a pracujących na Śląsku nie
mieckim. Robotnicy ci na podstawie specjalnych kart granicznych
mieli prawo przekraczania granicy polsko-niemieckiej codziennie i nie
byli zaliczani do robotników sezonowych. Wielu z nich pracowało
i w przemyśle 89.
Ta prowizoryczna umowa z 12 stycznia 1926 r. zatwierdzona została
przez Sejm Pruśki podczas obrad nad budżetem rolnictwa w sesji
wiosennej tegoż roku90. Charakterystyczna jest wypowiedź jednego
z posłów w czasie tej debaty, Lemmera. Stwierdził on mianowicie,
iż ci sami pomorscy junkrzy, którzy zatrudniali polskich robotników
87 „Dziennik Berliński”, 8 VIII 1929. Sprawy te omawia również „Wychodźca”,
31 I 1926, oraz R u z i e w i c z , op. cit., s. 218—220.
88 „Dziennik Berliński”, 8 VIII 1929.
88 AP Wr., RO Wydz. I, bez pag., pismo z 10 VII 1924.
90 „Wychodźca”, 2 V 1926, s. 1.

rolnych, kategorycznie przeciwstawiali się podpisaniu umowy z Pol
ską oraz wprowadzeniu mądrej polityki celnej, co wyraźnie godziło
w interes państwa niemieckiego91. Było to niewątpliwie prawdą; roko
wania handlowe prowadzone od 1925 r. napotykały coraz większy opór
ze strony agrariuszy niemieckich. Niemcy żądały, aby Polska przyznała
im klauzulę największego uprzywilejowania w obrocie towarowym,
same zaś nie zgadzały się na pewne ustępstwa celne dla towarów
wwożonych z Polski do Niemiec. Wynajdywano ciągle nowe przeszkody
zmierzające do storpedowania rokowań. Kiedy wprowadzono ogranicze
nie importu polskiego węgla ze Śląska, Polska w odpowiedzi na to
nałożyła wysokie cła na towary przemysłowe sprowadzane z Rzeszy.
Z kolei Niemcy zabroniły importowania z Polski bydła i ziemniaków,
mimo iż towarów tych potrzebowano92. Wydarzeniom tym równocześ
nie akompaniowała prawicowa prasa niemiecka, domagając się całko
witego zerwania kontaktów handlowych z Polską. Dopatrywano się —
jak donosił „Dziennik Berliński” — w importowanych z Polski kar
toflach i nierogaciźnie niebezpieczeństwa zagrażającego narodowi nie
mieckiemu 93.
Tymczasem sprawa przedstawiała się wręcz odwrotnie. To właśnie
niemiecka gospodarka podporządkowywała sobie polski rynek. W la
tach 1924—1928, a więc w okresie tzw. wojny celnej, Niemcy zaspo
kajały przeciętnie 28,2% naszego importu w skali rocznej oraz pochła
niały 35,1% naszego eksportu, udział zaś Polski w obrotach handlo
wych Niemiec wynosił zaledwie 3,2%94. W lutym 1927 r. w wyniku
antypolskiej kampanii czynników nacjonalistycznych i agrariuszy rząd
zerwał rokowania handlowe z Polską. Pretekstem do tego była sprawa
wydalenia 4 obywateli niemieckich, którzy po wygaśnięciu wiz wjazdo
wych do Polski musieli opuścić granice państwa. Rząd niemiecki do
patrzył się w tym wrogich kroków przeciwko obywatelom niemieckim
w Polsce i w odpowiedzi na to nie tylko zerwał toczące się umowy
handlowe, lecz nakazał również zwolnienie z majątków obszarniczych
i zakładów przemysłowych tysięcy polskich robotników pracujących
w Niemczech jeszcze od czasów wojny. Robotników tych nie zaliczano
do grupy sezonowych i mieszkali oni bez przerwy w Niemczech95.
Było to oczywiście sprzeczne z zawartym dodatkowym układem mię
91 Tamże, 2 V 1926, s. 1.
82 „Dziennik Berliński”, 17 II 1927, oraz „Ekonomista”, t. I, 1930, s.
8:1 „Dziennik Berliński”, 17 II 1927.
94 S z a w l e s k i , Międzynarodowe położenie..„ s. 23 i n.
95 Wydalenie polskich robotników z Niemiec omawiane było już
wcześniej. We wrześniu 1926 r. Reichsarbeitsverwaltung wystosował do
arbeitsamtów na terenie Trzeciej Rzeszy pisma, w których omawiano te
AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 16 IX 1926.
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dzy rządami polskim i niemieckim 9 grudnia 1926 r. Układ ten bo
wiem przewidywał, iż władze niemieckie nie będą wywierały nacisku
na pracodawców, aby ci zwalniali ze swoich przedsiębiorstw przemysło
wych czy majątków polskich robotników. Rząd niemiecki przyrzekł
również w tym układzie zainteresować się szczególnie tymi robotnikami
polskimi, którzy pracowali w Niemczech, jeszcze przed 1 stycznia 1919 r.,
oraz robotnikami obarczonymi liczną rodziną96. Wprawdzie umowa ta
przewidywała stopniowe wydalanie z Niemiec po zakończeniu prac
określonej ilości robotników, przebywających w tym kraju w charak
terze sezonowców lub też mieszkających na stałe, w praktyce jednak
wyglądało to zupełnie inaczej97. Rozpoczęto mianowicie masowe zwal
nianie z pracy tak zatrudnionych w przemyśle, jak i w rolnictwie
ludzi, którzy w wielu wypadkach mieli w Niemczech założony dom
i rodzinę. „Dziennik Berliński” podaje, że w tym pierwszym okresie
wydalono 25 tys. polskich robotników rolnych, w tym 2 tys. takich,
którzy pracowali w Niemczech jeszcze przed 1 stycznia 1919 r.989Przy
musowe wydalanie odbywało się zazwyczaj w sposób drastyczny.
Pod presją władz policyjnych wypowiadano pracę dotychczasowemu
robotnikowi, ten zaś, nie mogąc otrzymać zatrudnienia w innym
przedsiębiorstwie, po wyczerpaniu oszczędności zmuszony był do
powrotu do Polski. W wielu wypadkach jednak policja wydalała
siłą polskich robotników jako uciążliwych cudzoziemców (lästige
Ausländer). Oficjalnie nie wręczano na piśmie żadnych wypo
wiedzeń. Zgodnie z umową zawartą w styczniu 1926 r. do pracy
mógł być przyjęty tylko ten rolnik zagraniczny, który posiadał
zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy. Wydaleni zaś tych
zaświadczeń nie otrzymywali, a więc nie mogli być zaangażowani do
jakichkolwiek innych zajęć. W ten sposób w ciągu 24 godzin rujnowano
wielu rodzinom polskim ich kilku-, a nawet kilkunastoletni dorobek,
wydalony bowiem nie miał nawet czasu, aby sprzedać swoje nierucho
mości ". Zdarzały się również wypadki, że wydalano robotników,
którzy wprawdzie mieli polskie nazwiska, ale nie byli Polakami. Po
przerzuceniu takich robotników do Polski miejscowe władze odsyłały
ich z powrotem do punktów granicznych i nakazywały pod groźbą
kary powrót do Niemiec. Np. konsul polski w Bytomiu skarżył się wła

9C „Dziennik Berliński”, 15 II 1927. O układzie z 9 grudnia 1926 wspomina
również R u z i e w i c z, op. cit., s. 218—220.
97 „Dziennik Berliński”, 3 VI 1927.
98 Tamże, 15 II 1927.
99 Sprawy te omawia „Wychodźca”, 28 XI 1926 oraz 22 VIII tegoż roku.

dzom rejencyjnym w Opolu, iż przerzuca się za granicę siłą nawet
takich robotników, którzy nie są Polakami 10°.
W pierwszym rzędzie wydalarlo z Niemiec tych, którzy byli „cięża
rem” dla Niemiec, a więc samotne kobiety, rodziny obarczone dziećmi,
kaleki na skutek nieszczęśliwych wypadków. Nie brano pod uwagę
faktu, iż wydaleni pracowali przez wiele lat w Niemczech. Takim
jaskrawym przykładem może być wypędzenie robotnicy pracującejod 1910 r. w jednym z majątków w powiecie gliwickim, mającej na
utrzymaniu czworo nieletnich dzieci10101. Wydalano nawet tych, którzy
mieli prawo pobytu w Niemczech na mocy obowiązujących dotych
czasowych um ów102. W zasadzie wydaleni sami opłacali koszty po
wrotu do kraju. Wyjątek stanowiła ta grupa robotników polskich, któ
rych przymusowo odtransportowano do granicy103. Wielokrotnie
raporty donosiły o zmuszaniu przez policję niemiecką robotników pol
skich do przekraczania granicy104. W najbardziej jaskrawych wypad
kach zwracano się o pomoc do konsulatów polskich. Jednakowoż konsu
laty nie mogły wszystkich skarg rozpatrzyć i załatwić 105.
Ten gwałtowny napływ robotników rolnych z Niemiec do Polski
odbił się ujemnie na miejscowym rynku pracy oraz powiększył i tak
wysokie bezrobocie w kraju. Sytuację gospodarczą Polski pogarszało
100 W odpowiedzi na to władze niemieckie alarmowały o wysyłaniu do punk
tów granicznych z Polski robotników wydalonych z Niemiec. Patrz raporty
władz policyjnych do Rejencji Opolskiej, AP Wr., RO Wydz. I, nr 11825, bez pag.
101 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12350, bez pag., odpis protokołu z 7 I 1927 (pro
tokół sporządzono w konsulacie bytomskim): „Przebywam w Niemczech bez
przerwy od 1910 roku, ostatnio pracowałam od jesieni 1926 we dworze Ellguth,
powiat Gliwice. Obecnie chce mnie inspektor zwolnić z pracy, bo nie ma pozwole
nia na zatrudnienie polskich robotników. Mam czworo dzieci nieślubnych w w ie
ku 16, 11, 7, 2 lata. Za dwoje najstarszych dostawałam alimenty od ojca tych
dzieci, jednak od 2 lat nie dostają od niego alimentów, ponieważ jest on sam
żonaty i zarobek jego nie wystarczy mu nawet na utrzymanie własnej rodziny.
W czasie wojny chciałam jechać do domu, ale wtedy Niemcy nie chcieli mnie
wypuścić, a obecnie nie chcą mi dać zatrudnienia. Proszę o spowodowanie, aby
mnie obecny pracodawca dalej mógł zatrudniać. Na rezultat i interwencję Konsu
latu będę czekała w powyższym dworze”.
102 Tamże, nr 12359, raporty konsulatów polskich w tej sprawie.
103 Tamże, nr 12349, karta 551, pismo z 19 XII 1926.
104 Protokół przesłuchania świadka: „Do przekroczenia granicy zielonej by
łem zmuszony przez niemiecką policję. Ja wzbraniałem się granicę zieloną prze
kroczyć i uległem na ziemię, lecz policjant wyciągnął rewolwer, grożąc mi za
strzeleniem, skierował na mnie broń mówiąc: »Wenn Sie nicht gehen, da erschiess
ich Sie«. Ja z przestrachem przekroczyłem rzekę Czarnawkę, policjant niemiecki
jeszcze za mną wołał: »Gehen Sie weiter, sonst erschiess ich Sie«”. AP Wr., RO
Wydz. I, nr 11825, bez pag., pismo z 14 II 1927.
105 Pisma polskich konsulatów do władz niemieckich z tego okresu. AP Wr.,
RO Wydz. I, nr 12350, 11825.

jeszcze równoczesne ograniczenie polskiego wychodźstwa do Francji
oraz Stanów Zjednoczonych106. Rząd polski był zupełnie bezradny.
Chcąc zapobiec dalszemu wzrostowi bezrobocia w kraju zgodził się
wiosną 1927 r. na nowy werbunek sezonowych robotników do Niemiec.
Dało to asumpt nacjonalistycznej prasie niemieckiej do nowego uderze
nia na alarm. Zaatakowano więc w pierwszym rzędzie wysokość kon
tyngentu robotników zatwierdzoną przez Reichstag, a następnie w za
leżności od przekonań politycznych i stanowisk społecznych naświetla
no sprawę polskich robotników sezonowych. Na łamach „Berliner
Börsen-Curier” ukazał się artykuł Ernesta Semmera, posła do Parla
mentu Rzeszy, który zaatakował politykę agrariuszy stwierdzając,
że dane statystyczne podające liczbę zatrudnionych robotników pol
skich na sumę 100 tys. są nieścisłe i liczbę tę należałoby podnieść do
150 tysięcy. Dziwna wydaje się więc polityka agrariuszy — stwierdza
Semmer — którzy z jednej strony popierają wojnę celną z Polską,
z drugiej zaś zdążają do zatrudnienia jak największej liczby polskich
robotników sezonowych. Na skutek takiego właśnie postępowania
w prowincjach wschodnich w 1927 r. tysiące niemieckich bezrobotnych
było bez pracy, gdy równocześnie pracowało tam przeszło 25 tysięcy
obcokrajowców. W innych prowincjach jest jeszcze gorzej. Apele rządu
o przestrzeganie przepisów w tej sprawie pozostają bez skutku, bo
pracodawcy z tych rejonów wolą polskiego robotnika rolnego, gdyż
jest on wygodniejszy. Z wyasygnowanych przez rząd Rzeszy — mówi
dalej Semmer — 60 milionów marek niemieckich na budowę domków
robotniczych przy folwarkach przez pierwsze 9 miesięcy nie skorzystał
ani jeden agrariusz, przyjęcie bowiem kredytu pociąga za sobą obowią
zek budowy lub rozbudowy pomieszczeń robotniczych, czego nie ży
czą sobie ci ludzie. Aby więc uzdrowić tę nienormalną sytuację, Sem
mer zaleca ponownie nałożenie na praoodawców zatrudniających pol
skich robotników specjalnego cła, tzw. „Schnitterzoll”. Opłata ta winna
być przeznaczona na budowę domków dla robotników niemieckich.
W ten sposób jedynie można będzie zapewnić rozwój kulturalny i na
rodowy niemieckiego wschodu 107.
Równocześnie z atakiem na politykę junkrów zabrali głos i ich
obrońcy. Tym razem podjął się tej roli jeden z landratów. Stwierdził
on mianowicie, iż zatrudnienie polskich robotników jest kapitalnym
zagadnieniem polityki gospodarczej Niemiec i winno być wszechstron
nie rozpatrywane. Wprawdzie należy dążyć do stałego ograniczenia na
pływu tej siły roboczej do Rzeszy, jednakowoż intensywna gospodarka
wymaga przede wszystkim robotników sezonowych, a na Śląsku i na
106 „Ekonomista”, t. I I -I I I , 1927, s. 92.
107 Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 23 VI 1927.

Pomorzu odczuwa się ich brak, gdyż masowo wyjeżdżają do innych
części Niemiec. Miejscowe rolnictwo musi korzystać więc z zagranicz
nych sił roboczych108. Owym teoretycznym rozważaniom towarzyszył
wzrost nacjonalistycznych organizacji, które czynnie występowały prze
ciwko napływowi do niemieckiego rolnictwa polskich „obieżysasów”.
Do nich w pierwszym rzędzie należał Artamanenbewegung. Była to
organizacja skupiająca w swoich szeregach młodych nacjonalistów nie
mieckich. Powstała w 1926 r. w Halle, jej pierwszym przywódcą był
Friedrich Schmidt. Za główne zadanie postawiono sobie werbowanie
do rolnictwa młodych robotników niemieckich tak ze wsi, jak i z miast.
Po przeszkoleniu na kursach rolniczych wysyłano ich do pracy za
równo w wielkich, jak i małych gospodarstwach rolnych. Zdarzało się
również, iż organizacja ta werbowała robotników do przemysłu na
miejsce obcokrajowców. W 1928 r. zwerbowano na terenie całych
Niemiec około 1700 robotników i skierowano ich do 150 majątków109*1.
Związek jednak nie tylko trudnił się werbowaniem robotników, lecz
i szkoleniem działaczy oraz organizowaniem kursów z zakresu rolnic
twa. Wiosną 1927 r. tego rodzaju przeszkolenie odbyło się w jednym
z majątków pod Legnicą n0.
Jeżeli rok 1926 przyniósł pewną poprawę warunków materialnych
robotnikom przemysłowym, to sytuacja robotników rolnych nie uległa
zmianie. Nota Zentralverband der Landarbeiter z tego okresu do
Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa Rzeszy stwierdza wyraźnie opła
kane położenie niemieckiego robotnika rolnego. Płace były niewystar
czające. Roczne wynagrodzenie z obliczeniem deputatu dla stałego ro
botnika wahało się w Niemczech w poszczególnych prowincjach od
918,05 do 1091,85 marki. Za dziesięciogodzinny dzień pracy wraz z de
putatem 3-osobowa rodzina robotnicza otrzymywała od 6,88 do 9,10
marki m . Suma ta przy wzrastającej drożyźnie nie wystarczała nawet
na wyżywienie. Drugą bolączką robotników rolnych — jak stwierdzała
nota — był brak mieszkań. Dochodziło nawet do tego, iż pracodawca
nie zgadzał się, by wraz z rodzicami w domkách folwarcznych przeby
wały dzieci, jeżeli nie były zatrudnione u niego.
Robotnicy rolni otrzymywali również niższe zasiłki dla bezrobot
nych niż przemysłowi. W nocie stwierdzono kategorycznie, iż ta sytuacja
108 »Robotnik Polski«, nr 15, 1927, dodatek do „Katolika”, oraz „Dziennik
Berliński, 23 VI 1927.
109 »Robotnik Polski«, nr 2, 1929, dodatek do „Katolika”.
no AP Wr-) RQ Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 17 V 1927.
111 Nota podaje dokładnie zarobki poszczególnych grup robotników. AP Wr.,
RO Wydz. I, nr 2272, bez pag., pismo z 14 II 1927.

wymaga jak najszybszego rozpatrzenia, jeżeli się chce uzdrowić gospo
darkę rolną w Niemczech 112.
Tymczasem koła rządzące w Rzeszy nie zamierzały bronić interesów
robotnika rolnego i uszczuplać dochodów posiadaczy ziemskich. Wpraw
dzie obradująca jesienią 1926 r. komisja gospodarcza (Parlamentu
Rzeszy wysunęła pewne propozycje w sprawie przyjścia z pomocą
rolnictwu na terenach wschodnich, były to jednak propozycje korzyst
ne dla wielkich posiadaczy, a nie dla robotnika. Przewidziane w uchwale
ponad 200 milionów marek w złocie na budownictwo mieszkaniowe
dla robotników rolnych miały przede wszystkim na celu zabezpiecze
nie stałych rąk roboczych posiadaczom ziemskim na wypadek, gdyby
nie udało się sprowadzić z Polski robotnika sezonowego113. W czasie
obrad nad tą propozycją w Sejmie Pruskim minister rolnictwa Prus,
Steiger, oświadczył, że koła agrariuszy wystąpiły z wnioskiem, aby
w ramach tej pomocy finansowej d'la wschodnich prowincji uwzględnić
problem robotnika sezonowego z Polski. Żądali oni mianowicie niezmniejszania co najmniej przez dwa lata kontyngentu robotników rol
nych z zagranicy, dowodząc, że leży to w interesie całego narodu, opła
canie bowiem znacznie droższego robotnika niemieckiego wpływa na
podwyższenie cen produktów rolnych, tego zaś nie życzy sobie rząd
niemiecki114.
Nic też dziwnego, że niskie wynagrodzenie w rolnictwie w dalszym
ciągu było przyczyną rezygnacji z pracy na roli i szukania jej w prze
myśle. Szczególnie mocno1 dało się to zauważyć na Śląsku. Na miejsce
odjeżdżających robotników rolnych trzeba, było koniecznie przyjąć se
zonowych z Polski. Tymczasem zaś ze stanowiska państwa pruskiego
napływ tej siły roboczej był „niebezpieczny”, zagrażał niemieckości
łych terenów. Wskutek tego na Śląsku dochodzi do paradoksalnej
sytuacji; z jednej strony Centrala Robotnicza zgodnie z poleceniami
władz werbuje i przywozi z Polski sezonowych robotników rolnych,
z drugiej zaś oficjalne czynniki państwowe ograniczają możliwość na
pływu robotników zagranicznych na te tereny, a nawet wprowadzają
ścisłą kontrolę punktów granicznych, zamierzając w ten sposób unie
możliwić przedostanie się polskich sezonowców na Śląsk.
W styczniu 1926 r. Pruskie Ministerstwo Handlu i Rzemiosła
w piśmie do nadprezydentów prowincji dolno- i górnośląskiej zakazuje
werbowania na Śląsku robotników, przede wszystkim z Sycowskiego,
Namysłowskiego, Opolskiego, Kluczborskiego, Gliwickiego i Oleskiego,
do innych okręgów Niemiec1I5. O tym, jak daleko te przepisy były
112 Tamże.
1,3 „Katolik”, 21 VIII 1926.
114 „Dziennik Berliński”, 18 I 1927.
ns AP wr., RO Wydz. I, nr 2272.

przez właścicieli ziemskich lekceważone, świadczą liczne upomnienia
i zalecenia władz centralnych w tej sprawie, wydawane podległym
sobie placówkom administracyjnym.
5 października 1926 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus
wydało ponownie zarządzenie przypominające o konieczności kontrolo
wania i rejestrowania napływu polskich robotników sezonowych. Zale
cano przede wszystkim przeprowadzanie okresowych kontroli mająt
ków, chcąc w ten sposób zapobiec nielegalnemu zatrudnianiu zagra
nicznych robotników rolnych 116.
Jeszcze w sierpniu 1925 r. jeden z urzędów granicznych skarżył się
prezydentowi rejencji opolskiej, iż zarzuty landratów o nielegalnym
zatrudnianiu polskich sezonowców są słuszne. Wiele majątków zatrudnia
bowiem tych robotników bez zezwolenia w ładz117. W tym samym
okresie lapdrat z Nysy donosił prezydentowi rejencji opolskiej, że na
podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż w wielu mająt
kach przyjmuje się do pracy polskich sezonowców nie posiadających
żadnych papierów. Jedno' tylko dominium Broniszowice, pow. Nysa,
zatrudniało 10 zagranicznych robotników, nie posiadając na to ze
zwolenia w ładz118. Przeprowadzona w kwietniu 1927 r. przez władze
policyjne kontrola w okręgu Głuchołazy przyniosła następujące wy
niki: na około 380 robotników polskich 165 nie posiadało żadnych doku
mentów ani zezwoleń na zatrudnienie, wielu zaś posiadało dokumenty
jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej lub z lat 1918—1919 119.
Inna rewizja władz policyjnych, przeprowadzona w jednym z okręgówrejencji opolskiej w okresie późniejszym, stwierdziła, iż zarejestro
wanych było w urzędzie pracy 1210 zagranicznych robotników sezono
wych, w czasie zaś kontroli stwierdzono 1666 12°. Należy przypuszczać,
że podobna sytuacja panowała i w innych okręgach, a dochodziło na
wet do tego — jak donosił niemiecki konsul generalny z Katowic
władzom rejencyjnym w Opolu — że powracający z robót polscy
sezonowcy na zimę do kraju wieźli w wielu wypadkach z sobą pod
pisane z właścicielami majątków umowy o pracę na rok następny121.
Centralne władze niemieckie zdawały sobie sprawę z konieczności
zatrudniania tych zagranicznych robotników sezonowych. Dlatego też
tolerowano ich pobyt i mimo nagonki nacjonalistycznych organizacji
116 Tamże, nr 12359, wcześniejsze zarządzenia w sprawie kontroli zagranicz
nych robotników wydano 18 XII 1925 oraz 15 VII 1926 r.
117 Tamże, nr 12349, k. 402, pismo z 19 VIII 1925.
118 Tamże, pismo z 24 VII 1925.
119 Tamże, nr 12359, pismo z 3 IV 1927.
120 Tamże. Dla Dolnego Śląska jeszcze nie przeprowadzono badań w tej
sprawie.
121 Tamże, nr 12349, k. 454.

i prasy podjęto rozmowy z rządem polskim w sprawie ostatecznego
podpisania konwencji dotyczącej całości spraw wychodźstwa sezono
wego z Polski do Niemiec. Podpisana 29 listopada 1927 r. w Warsza
wie konwencja polsko-niemiecka zakończyła trwające od dwóch prze
szło lat rokowania w tej sprawie. Pełnomocnikami ze strony polskiej
byli dr Witold Prądzyński, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, i Sta
nisław Gawroński, dyrektor Zarządu Emigracyjnego. Ze strony nie
mieckiej w konwencji brał udział Ulrich Rauscher, poseł niemiecki
w Warszawie, i dr Oskar Weigert, kierownik departamentu w Minister
stwie Pracy Rzeszy Niemieckiej. Za naczelne zadanie postawiono so
bie uregulowanie rekrutacji, pośrednictwa pracy, wyjazdu, powrotu
oraz ubezpieczeń społecznych polskich robotników pracujących w nie
mieckim rolnictwie tak na stałe, jak i okresowo. Umowa składała
się z trzech działów liczących w sumie 26 artykułów 122.
Na podstawie tej umowy ze strony polskiej werbowaniem robotni
ków sezonowych zajmować się miał jedynie Państwowy Urząd Po
średnictwa Pracy, ze strony niemieckiej zaś Niemiecka Centrala Ro
botnicza. Konwencja pozostawała w mocy do dnia 31 grudnia 1928 r.
i jeżeli układające się strony w określonym terminie jej nie wypowie
działy, automatycznie przedłużana zostawała na rok następny. Umowę
można było wypowiedzieć w okresie od 1 lipca do 31 grudnia każdego
roku123. Ostatecznie więc polskich robotników rolnych podzielono na
dwie kategorie: stałych i sezonowych. Do pierwszej grupy zaliczono
wszystkich tych, którzy przybyli do Niemiec przed 1 stycznia 1919 r.
i pracowali bez przerwy w tym kraju, do drugiej kategorii zaś tych
robotników rolnych, którzy przybyli do Niemiec po 1 stycznia 1919 r.
Ci ostatni nie mieli prawa ubiegania się o pozostanie na stałe w Niem
czech, choćby nawet w ciągu swego pobytu w tym kraju założyli ro
dzinę lub nabyli majątek nieruchomy. Musieli oni opuścić Niemcy
w ciągu 6 lat od chwili podpisania konwencji, mieli jednak pierwszeń
stwo przy angażowaniu do pracy jako robotnicy sezonowi. Byli wolni
od opłat na fundusz bezrobocia i nie płacili podatku zarobkowego,
w razie utraty pracy nie mieli jednak prawa do zasiłków124. Robot
122 Umowę ogłoszono w „Ministerial-Blatt für die Preussische innere Ver
waltung”, 1927, nr 49. Szeroko omówił konwencję „Dziennik Berliński”, 1 III 1929
oraz 8 III 1929. Wspomniał o niej również R u z i e w i c z, op. cit., s. 222.
123 „Dziennik Berliński”, 1 III 1929.
124 Tamże, 5 VII 1929. Na mocy obowiązujących przepisów ta grupa robotni
ków miała być stopniowo wydalana z granic Rzeszy. Przewidywano, że rocznie
zostanie wydalonych około 5300 osób. Konsulaty polskie miały jednak prawo
wykluczenia z tej liczby 14%> zatrudnionych. Chodziło tu przede wszystkim
ó tych robotników, którzy zawarli związki małżeńskie z obywatelami niemieckimi,
ponieśli poważny uszczerbek na zdrowiu w czasie pracy w Niemczech lub obar
czeni byli liczną rodziną.

nicy zaliczani do stałych mieli prawo pozostania w Niemczech i otrzy
mywania pracy na podstawie specjalnego zaświadczenia uprawniającego
ich do wykonywania zawodu (Befreiungsschein). Byli zrównani na
rynku pracy z robotnikami miejscowymi. Musieli płacić podatek od
zarobku, składki na ubezpieczenie od bezrobocia, choroby, inwalidz
twa i na rentę starczą, mieli wszakże prawo korzystania z zasiłków
dla bezrobotnych w myśl przepisów z 16 lipca 1926 r. oraz z renty
inwalidzkiej, która na wypadek wyjazdu do Polski mogła być tam
przekazywana. Oprócz tych przywilejów polscy robotnicy rolni tak
pracujący sezonowo, jak i na stałe, mogli korzystać na równi z nie
mieckimi robotnikami z opieki w zakresie pracy, organizacji zawodo
wej i społecznej. Konwencja regulowała również sprawy pośrednictwa
i kontaktu najmu, co miało' położyć ostatecznie kres nielegalnemu wer
bunkowi i przechodzeniu przez granicę na własną rękę. Pracodawca
nie mógł wydalić z pracy robotnika, jeżeli ten nie przekroczył obowią
zujących w tym zakresie przepisów. Rząd niemiecki również przyrzekł
udzielać poparcia w uzyskaniu mieszkań oraz zabezpieczenia odpowied
nich warunków higienicznych i opieki lekarskiej 125. W ten sposób został
prawnie ujęty los około 115 tysięcy osób, które dotychczas na skutek
braku umów skazane były na fatalne warunki materialne i prawne.
Z tej liczby 65 tys. robotników zaliczono do sezonowych, a 50 tys. do
stałych 126. Odtąd wychodźstwo polskie do Niemiec przestało być bezplanową wędrówką obywateli, których losem państwo się nie intere
sowało, a którzy wyruszali z kraju w poszukiwaniu pracy drogami
często nielegalnymi i byli narażeni na bezprzykładny wyzysk tak ze
strony pracodawców, jak i nieuczciwych pośredników.
Konwencja z 24 listopada uczyniła z robotnika sezonowego nie
przedmiot wyzysku, lecz obywatela, za którym stoi autorytet państwa.
Polskie konsulaty w Niemczech miały obowiązek niesienia pomocy
pokrzywdzonym polskim wychodźcom. Była jednak — i \to było jej
słabością — tylko umową teoretyczną. W praktyce w wielu wypadkach
odchodzono od przyjętych w niej zasad127, przede wszystkim w za
kresie warunków bytowych, mieszkaniowych i praw związanych z ubez
pieczeniami społecznymi. Równocześnie jednak już 30 listopada 1927 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus wydało zarządzenie do landratów o konieczności nadsyłania spostrzeżeń w sprawie polskich ro
botników, którzy podlegają wydaleniu z Rzeszy128. Rozpoczęto bardzo
125 Tamże, 28 I 1928.
126 Tamże, 27 XI 1927.’
127 Wspomina o tym również M. N i e m y s k a - H e s s e n
chodźcy po powrocie do kraju, Warszawa 1936, s. 28.
iss A P ' w r., RO Wydz. I, nr 12350, pismo z 30 XI 1927.
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ostre kontrole i sprawdzanie dokumentów. Na wypadek nielegalnego
ich zatrudniania karano nie tylko właściciela majątku, lecz również
i robotnika 129.
Nie zniesiono również zarządzeń z poprzedniego okresu utrudniają
cych lub wręcz uniemożliwiających osadzenie polskich robotników
w domkách jednorodzinnych, gdyż te zarezerwowano dla miejsco
wych 13°. Przeciwko polskim „obieżysasom” wystąpiło zdecydowanie
niemieckie sądownictwo. Znane były już społeczeństwu polskiemu bez
względne wyroki niemieckich organów sprawiedliwości wydawane na
Polaków w latach wcześniejszych. Obecnie wyroki te stały się o wiele
ostrzejsze. Brutalne wystąpienia przeciwko jakimkolwiek wykrocze
niom polskich robotników były na porządku dziennym. Oskarżony nie
zawsze potrafił się bronić, przytłoczony przemocą strony atakującej
ulegał, nie próbując szukać sprawiedliwości w instancjach wyższych.
Zresztą zazwyczaj zawsze wierzono i tak stronie niemieckiej. Wyda
wano nawet na polskich robotników wyroki śmierci131. Do nich na
leżał wyrok na Jakubowskiego, którego stracono w 1926 r. mimo
braku dowodów w in y132. Te wypadki potwierdzał jeden z korespon
dentów warszawskiego „Robotnika” z tego okresu; omawiając ten pro
blem stwierdzał poważne zaniedbanie i beztroskę, jaka cechuje władze
polskie w tej sprawie133. Karano nie tylko za to, że robotnicy nie
powracali na zimę do Polski — często za namową pracodawców —
lecz również za wykroczenia, których nie popełniono134.
Tę niesprawiedliwość sądów dostrzegali nawet niemieccy socjal
demokraci, niejednokrotnie stwierdzając, że wymiar sprawiedliwości
w Niemczech dyktują nie zasady prawa, lecz upodobania nacjonali
styczne 135. Wprawdzie placówki polskich konsulatów miały bronić in
teresów polskiego robotnika, jednakowoż wobec nawału skarg nie były
129 „Dziennik Berliński”, 9 XI 1927.
130 „Provinz Oberschlesien”, 7 X 1927, przytoczone za R u z i e w i c z e m ,
op. cit., s. 281.
131 Świadczy o tym list robotnika Jana Klimka, przesłany do Polski, pisany
4 V 1929: „Kochani rodzice, donoszę wam smutną nowinę. Miałem sąd 2 maja,
zostałem skazany na karę śmierci, ale ja tego sądu nie przyjąłem, ino żem
zaapelował z powodu tego, że ja tego człowieka nie zamordował i nie widziałem
jego śmierci. Teraz kochani rodzice proszę was o jaki ratunek, spytajcie pana
sędziego w Kielcach, czy ja mogę być ratowany przez kraj, czy nie. Jeżeli mogę
być ratowany, to mię ratujcie, a jak odpowie pan sędzia i pan prokurator,
że nie, to się nie starajcie”.
132 w iele miejsca poświęcił temu wypadkowi „Dziennik Berliński”, piętnując
stanowisko niemieckich sądów (14 VI 1929 oraz 5 IV 1932).
133 Tamże, 14 VI 1929.
134 Tamże, 17 I 1929.
135 „Express Poranny”, 12 V 1932, za „Dziennikiem Berlińskim”, 19 VI 1932.

w stanie spełniać swojego zadania. Ogólną receptą zalecaną przez nie
robotnikom było: podporządkowanie się zarządzeniom pracodawcy,
pilne i sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a na wypadek
nieporozumień z władzami zwierzchnimi zgłaszanie o zajściu placów
kom konsularnym RP. Ostrzegano przede wszystkim przed agitacją
komunistyczną i niemieckimi organizacjami lewicowymi. Podobną po
stawę zalecały również prawie wszystkie gazety polskie wychodzące
w Niemczech w omawianym okresie. Wyjątek stanowił „Głos Pracy”
wydawany w języku polskim dla robotników rolnych przez Komuni
styczną Partię Niemiec. Występował on — mimo szykan tak ze strony
prasy polskiej, jak i burżuazyjnej niemieckiej — w obronie robotników
polskich136. „Dziennik Berliński” komentując tę działalność „Głosu
Pracy” stwierdzał, że „polscy robotnicy sezonowi przyjeżdżają do
Niemiec po to, aby uczciwie i sumiennie pracować na roli, a nie
po to, aby robić rewolucję i własnym ciężko zapracowanym groszem
popierać nie tylko własnych wrogów, ale co gorsza, wrogów państwa
i narodu polskiego” 137.
O tym, jak'dalece położenie tych robotników nie odpowiadało pod
pisanej konwencji, mogą świadczyć następujące przykłady: w marcu
1929 „Katolik” donosił, iż 75°/o pracodawców, inspektorów i włodarzy
jawnie lub z ukrycia wyzyskuje polskiego robotnika138. Tego rodzaju
wiadomości powtórzył jeszcze kilkakrotnie139140. W tym samym roku
„Der Landarbeiter” stwierdził, że pracodawcy w wielu okręgach Nie
miec ustalają na zebraniach niższe wynagrodzenia dla polskich żniwia
rzy, co jesi sprzeczne z obowiązującą konwencją polsko-niemiecką.
Systematycznie dążą oni do obniżenia płac (Lohndruck), ustalają dla pol
skich żniwiarzy o wiele niższą taryfę wynagrodzeń, niż obowiązuje
niemieckich robotników rolnych. Przeciętnie robotnicy niemieccy otrzy
mują od 3,52 do 15 fenigów wyższą stawkę za godzinę w poszczegól
nych rejonach Niemiec niżeli polscy żniwiarze 14°. Nie uległy poprawie
również i warunki mieszkaniowe, choć władze niemieckie zobowiązały
się te sprawy rozstrzygnąć na korzyść robotników polskich. „Der Abend”,
omawiając ten problem, stwierdza, że mieszkania, w jakich prze
bywają polscy robotnicy rolni — a przede wszystkim sezonowi —
nie odpowiadają najbardziej nawet elementarnym zasadom higieny.
136 Działalność „Głosu Pracy” omówił „Dziennik Berliński”, 8 III 1931, 10 V
1931 oraz 18 X 1931.
137 „Dziennik Berliński”, 10 V 1931.
139
„Katolik”, 28 III 1929; »Robotnik Polski«, nr 9, 1929, dodatek do „Kato
lika”.
139 „Katolik” 20 VI 1929 oraz 6 VII 1929.
140 „Der Landarbeiter”, 1 VII 1S29, nr 13. Artykuł ten omówiono również na
łamach „Katolika”, 23 VII 1929.

Baraki, określane przez Niemców jako „Schnitterkaserne”, to w wielu
wypadkach ni ©opalane budy, brudne i bez wody 141.
Tę beznadziejność polskiego sezonowca potęgował jeszcze wzrost
bezrobocia, zwłaszcza po 1928 r. Niemieccy właściciele rolni starali się
umiejętnie to zjawisko wyzyskać na swoje cele. Na wypadek skarg
wnoszonych na pracodawców do władz polskich najczęściej określano
szukających sprawiedliwości mianem „buntowników”. To zaś pocią
gało za sobą dość przykre dla oskarżonego następstwa142. W wielu
wypadkach grożono wydaleniem z pracy i przyjęciem na to miejsce
bezrobotnych. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, iż w prak
tyce umowa z listopada 1927 r. niewiele przyniosła tej grupie robot
ników polskich. Byli nadal wyzyskiwani i bezbronni. Tymczasem w obro
nie właścicieli ziemskich występowały nie tylko związki pracodawców
i niemieckie sądownictwo, lecz również w wielu wypadkach i Niemiecka
Centrala Robotnicza143. W listopadzie 1928 r. ukazało się specjalne
rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Prus, regulujące
sprawę powrotu tej części robotników rolnych, która zatrudniona była
w Niemczech od pierwszego stycznia 1919 r. Jako termin końcowy
załatwienia tej sprawy wyznaczono rok 1932 144. Po stosunkowo ko
rzystnym rozwoju gospodarczym Niemiec w latach 1925—1927 rok
1928 przynosi pierwsze sygnały pogorszenia na tym polu. Wzrasta
przede wszystkim liczba bezrobotnych. Kiedy np. pod koniec 1927 r.
odsetek bezrobotnych w stosunku do zatrudnionych w przemyśle wy
nosił 16,0 to już w następnym roku osiągnął liczbę 24,0. Była to naj
większa liczba bezrobotnych w Europie w tym okresie 145.
141 „Der Abend”, 31 VII 1929, na podstawie „Katolika”, 15 VIII 1929.
142 „Dziennik Berliński”, 9 II 1930 oraz 25 IX 1932.
143 Wymownym świadectwem nacisku na robotnika polskiego był list wysłany
przez Związek Pracodawców Rolnych i Leśnych do jednego z polskich robotni
ków. Brzmi on: „Lüben 2 IX 1929. Od pańskiego pracodawcy, p. majora v. Luckego,
otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że pan zamierza, łamiąc kontrakt bez żadnej
przyczyny, pracę u niego porzucić. Zwracamy już dzisiaj niezwłocznie pańską
uwagę na to, że w tym wypadku musielibyśmy nie tylko wytoczyć przeciwko
panu skargę w sądzie pracy z powodu złamania kontraktu, ale nadto zwrócić się
również do Centrali Robotniczej we Wrocławiu z wnioskiem odebrania panu
świadectwa uprawniającego do wykonywania zawodu (Befreiungsschein), jako
też odstawienia pana przez granicę do pańskiej ojczyzny. W celu uniknięcia
tego, z pewnością niemiłego dla pana zarządzenia, jako też niemałych kosztów
przy przeprowadzeniu sprawy w sądzie pracy, mogących wyniknąć z przysługu
jącego pańskiemu pracodawcy odszkodowania, jako też wskutek faktycznych
kosztów sądowych, wzywamy pana usilnie i z wielkim naciskiem do pozostania
we właściwym miejscu swej pracy. Z poważaniem Schneider”.
144 „Ministerial-Blatt für die Preussische innere Verwaltung”, 1928, nr 48,
s. 1130, oraz AP Wr., RO Wydz. I, nr 12381, bez pag., pismo z 22 XI 1928.
145 „Katolik”, 18 IV 1929.

J.
Kuczyński w pracy o położeniu robotników niemieckich 146 przy
tacza następujące dane, obrazujące wzrost bezrobocia w Niemczech
w omawianym okresie:

Lata

% bezrobotnych
(w stosunku do
ogólnej liczby
robotników)

Lata

% bezrobotnych
(w stosunku do
ogólnej liczby
robotników)

1927
1928
1929

8,8
9,7
14,6

1930
1931
1932

22,7
34,7
44,4

Ten stały wzrost bezrobocia nie pozostał bez wpływu na sprawy
polskich robotników sezonowych. Rząd niemiecki chcąc temu zapobiec
zdecydował się na opracowanie planu zmierzającego do uszczuplenia
napływu robotników zagranicznych. Tym razem jeszcze agrariuszom
udało się obronić swoje stanowisko w tych sprawach147. W lutym
1929 r. Komisja Rolna Sejmu Pruskiego wniosła nowy plan powiększe
nia liczby polskich robotników, gdyż w przeciwnym razie, jak stwier
dzono, nie zostaną wykonane wiosenne prace w polu. Stanowisko
Komisji Rolnej poparł poseł centrowy Rein, stwierdzając, iż wskutek
braku rąk do pracy grozi rzeczywiście niewykonanie planów nałożo
nych na rolnictwo. Przeciwko wnioskowi wystąpili zdecydowanie hitle
rowcy, stwierdzając, iż hańbą jest sprowadzanie robotników zagranicz
nych przy równoczesnym istnieniu olbrzymiej ilości bezrobotnych
w Niemczech. Wniosek jednak uchwalono większością 127 głosów
przeciwko 108 148.
Dało to początek nowej fali szowinizmu w Niemczech. I tym razem
przodowała prasa nacjonalistyczna. „Oberschlesische Volksstimme” do
nosiła, iż przyjazd do Niemiec polskich robotników jest niebezpieczny
tak z punktu widzenia politycznego, jak i gospodarczego. Wzmacniają
oni polski element, zwłaszcza na Śląsku, oraz zabierają chleb niemiec
kim robotnikom 149. Wychodzący w Berlinie „Der Jungdeutsche” w ar
tykule Ausländische Saisonarbeiter? ostro zaatakował zatrudnienie pol
skich robotników przy istniejącym wysokim bezrobociu w kraju. Autor
artykułu żądał, aby werbowano do Niemiec cudzoziemców dopiero wte
146 Jürgen K u c z y ń s k i , Położenie robotników w Niemczech,
1952, s. 227—228.
147 Sprawę tę porusza częściowo R u z i e w i c z, op. cit., s. 178.
148 „Dziennik Berliński, 3 IV 1929.
140 „Oberschlesische Volksstimme”, 10 II 1929.
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dy, kiedy zostanie zlikwidowane bezrobocie wśród miejscowej ludności150.
Niemieckie koła agrariuszy nie zostawiły tej wypowiedzi bez komen
tarzy. Stwierdzono wręcz, iż jeżeli się chce prowadzić gospodarkę in
tensywną, a przede wszystkim uprawę roślin technicznych, musi się
posiadać pod dostatkiem rąk do pracy, a te może zapewnić tylko Pol
ska 151. Wyraził to dobitnie prezydent rejencji strzałowskiej w piśmie
do ministra wyżywienia i rolnictwa 152. ,,Breslauer Neuste Nachrichten”
w artykule pt. Die ländische Arbeiterfrage dodały, że z narodowego
punktu widzenia można by z zadowoleniem powitać fakt, iż ziemia
niemiecka jest przez niemieckich robotników uprawiana, ograniczenie
napływu sezonowych robotników polskich do Niemiec postawiłoby
jednak rolnictwo tego kraju w bardzo ciężkim położeniu, czynione bo
wiem próby zatrudnienia w czasie najpilniejszych prac polowych miej
scowych bezrobotnych się nie powiodły 153. O tego rodzaju niepomyślnej
próbie wspomina również „Allgemeine Rundschau”, stwierdzając, że
wielka masa bezrobotnych miejskich jako siła zastępcza polskich żni
wiarzy nie wchodzi absolutnie w rachubę. Robotnikom tym brakuje
niezbędnej wprawy do wykonywania tych zajęć, wymagających przy
zwyczajenia i znajomości pracy. Polski żniwiarz nie ogląda się na słońce,
interesuje się zarobkiem, niemiecki robotnik zaś trzyma się kurczowo
postanowień o ośmiogodzinnym dniu pracy 154.
Oczywiście dalekie jest od prawdy twierdzenie, lansowane przez
prasę związaną z kołami agrariuszy, jakoby przyczyną braku rąk do
pracy w niemieckim rolnictwie była niechęć do podejmowania pracy
na roli przez niemieckich bezrobotnych. Przyczyną były płace stojące
na granicy prawie głodowych. Położenie robotnika rolnego było w dal
szym ciągu beznadziejne i pogarszało się z roku na rok155. Wielcy
Iso Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 30 V 1929.
151 Tamże, 30 V 1929.
152 Pismo z 5 IV 1929: „Trwające od lat stałe zmniejszanie kontyngentu ro
botników sezonowych jest dla rolnictwa nie do zniesienia. Nie spełnia się przy
puszczenie, że można zastąpić robotników cudzoziemskich miejscową siłą roboczą,
gdyż niemiecki robotnik nie zgadza się na poniżającą, brudną i ciężką pracę
przy burakach. Lecz nawet wtedy, gdyby nawet miało się udać pozyskanie nie
mieckiego robotnika dla tej sprawy, nie jest możliwe stworzenie dla niemieckich
robotników warunków mieszkaniowych z powodu ogólnie napiętej sytuacji gospo
darczej. Mimo pełnego uznania narodowo-politycznych przyczyn, wymagających
zlikwidowania zatrudnienia cudzoziemskich robotników, chciałbym jednak zwró
cić uwagę na to, by tę likwidację przeprowadzić jak najwolniej”. Przytoczone
za D o p i e r a ł ą, Polscy robotnicy..., s. 49.
153 Podano za „Dziennikiem Berlińskim”, 14 XI 1929.
154 „Allgemeine Rundschau”, 5 V 1928, za „Dziennikiem Berlińskim”,
21 VII 1928.
155 Sytuację bytową niemieckich robotników rolnych omawia Jürgen K uc z y n s k i, op. cit., s. 316.

właściciele ziemscy zainteresowani w osiąganiu jak najwyższych zysków
nie zamierzali uszczuplać swoich dochodów na rzecz robotników rol
nych. Nic się nie zmieniło nawet w okresie widocznego ożywienia gospo
darczego Niemiec w latach 1925—1928. Świadczy o tym nie tylko ma
sowe poszukiwanie pracy w przemyśle przez starych robotników rol
nych, lecz również raporty władz niemieckich poświęcone tej sprawie.
Wymownym dokumentem owej beznadziejności robotnika rolnego są
pisma pruskiego ministra rolnictwa, domen i lasów z października 1928
i lutego 1930 r. skierowane do prezydentów poszczególnych rejencji. Pod
kreśla się w nich, iż posiadacze rolni traktują robotnika jako „narzę
dzie pracy” i że zainteresowani są w maksymalnym wyzyskaniu go
przy jak najmniejszych wobec niego obowiązkach. Aby zaradzić temu
złu, minister zaleca prezydentom rejencji zwrócenie baczniejszej uwagi
na té sprawy 156.
Właściciele ziemscy nie przestrzegali owych zaleceń. Toteż minister
zmuszony był ponownie w 1930 r. przypominać prezydentom o koniecz
ności ukrócenia samowoli pracodawców i zainteresowania się położe
niem tych robotników 157.
Najgorzej powodziło się jednak robotnikom rolnym na Śląsku.
W 1930 r. prezydent rejencji opolskiej wystosował do władz zwierzch
nich raport, w którym omawia położenie tej warstwy ludności. Nie
mogąc wyżywić siebie ani swoich rodzin, zmuszeni byli co roku do
wyjazdu na roboty sezonowe na zachód. Oblicza się, iż rocznie wyjeż
dżało ze Śląska Górnego do Niemiec środkowych i zachodnich od 15
do 18 tys. robotników rolnych. Po skończeniu pracy wracali do swych
zagród. Zjawisko to powtarzało się od wielu la t158. Nic też dziwnego,
że agrariusze śląscy chcąc zapewnić sobie odpowiednią ilość rąk do
pracy tak zdecydowanie występowali za przyznaniem jak największej
ilości robotników z Polski.
W takiej sytuacji na łamach prasy rozpoczęto szeroką dyskusję
nad uzdrowieniem niemieckiego rolnictwa. Zapoczątkował ją w maju
1929 r. dyrektor Niemieckiej Centrali Robotniczej, Busche, na łamach
„Landarbeiter Archiv”, dwumiesięcznika poświęconego sprawom rol
nictwa. Busche, po omówieniu całości spraw związanych z polskimi
robotnikami rolnymi, zaleca — jako jedyne rozwiązanie tego proble
mu — budowę jednorodzinnych domków robotniczych przeznaczonych
dla miejscowych sił roboczych 159.
156 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12379, bsz pag., pismo z 8 X 1928.
157 Tamże, pismo z 15 II 1930.
158 Tamże, nr 12359, Uwagi prezydenta rejencji opolskiej w sprawie problemu
zatrudnienia robotników sezonowych w 1930 r.
159 „Katolik”, 1 VII 1930, nr 78.

Do dyskusji włączyła się również prasa nacjonalistyczna, jednako
woż wypowiedzi jej nabierają cech do tej pory nie spotykanych.
Oskarża się obecnie polskich robotników nie o to, że zabierają chleb
Niemcom, lecz że prowadzą szeroką akcję szpiegowską, dokonują mor
dów rabunkowych itp.160 „Berliner Morgenpost” donosiła w marcu
1931 r., iż przeszło jedna trzecia wszystkich osadzonych dożywotnio
w więzieniach Meklenburgii to Polacy. Wśród skazanych zaś na krót
sze kary więzienia stosunek procentowy jest jeszcze większy161. Tym
atakom skrajnie nacjonalistycznej prasy sekundowała również partia
socjaldemokratyczna, uważając, iż polski robotnik sezonowy obniża
płacę robotnika niemieckiego. Jest zbrodnią wobec niemieckiej klasy
robotniczej — stwierdzano — sprowadzanie zagranicznych robotników,
gdy tymczasem w kraju wzrasta bezrobocie. W odpowiedzi na to koła
zainteresowane polskim robotnikiem komunikowały, iż nie można do
puścić do tego, aby o tak ważnych sprawach, jak robotnik sezonowy,
decydowały względy polityczne 162. Dochodzące do głosu w Niemczech
reakcyjne siły spod znaku NSDAP były jednak innego zdania.
W czerwcu 1930 r. Reichstag przystąpił do rozpatrzenia wniosku
w sprawie pomocy dla niemieckiego rolnictwa. Ustalono następujące
wytyczne w tej sprawie:
a) dążenie do równowagi rozwoju przemysłu i rolnictwa,
b) zahamowanie odpływu rąk do pracy ze wsi do innych gałęzi
gospodarczych poprzez stworzenie dogodnych warunków w przemyśle
rolniczym,
c) zaktywizowanie niemieckiego wschodu i budowa bastionu niem
czyzny na tych terenach.
Na te cele przeznaczono poważne sum y163 i jakkolwiek nie wypo
wiedziano jeszcze umowy z listopada 1927 r., dążono jednak do po
ważnego jej ograniczenia.
Jesienią 1930 r. Pruskie Ministerstwo Pracy odrzuciło żądanie agrariuszy wschodniopruskich, ubiegających się o dodatkowy kontyngent
robotników sezonowych do pracy przy sprzęcie buraków cukrowych
i ziemniaków164. We wrześniu tego roku władze pruskie wydały za
rządzenie do nadprezydentów i policji, ograniczające do minimum
zatrudnienie obcokrajowców tak w przemyśle, jak i w rolnictwie. Za
lecano sprowadzanie polskich sezonowców tylko w wypadku, jeżeli
160 „Nowiny Codzienne”, 9 IV 1930.
161 „Berliner Morgenpost”, 1 III 1931, podano za „Dziennikiem Berlińskim”,
22 III 1931.
102 „Magdeburger Tageszeitung”, 17 XII 1930, podano za „Dziennikiem Ber
lińskim”, 11 I 1931.
163 „Nowiny Codzienne”, 26 VI 1930.
104 Tamże, 26 VIII 1930.

to jest naprawdę konieczne165. Zdecydowano się również na przy
śpieszenie terminu wydalań z Niemiec tych polskich robotników, któ
rzy pracowali tutaj w okresie od stycznia 1919 do 1925 r.166
W czasie jesiennej sesji Sejmu Pruskiego frakcja chrześcijańska
zgłosiła ponownie interpelację w sprawie zatrudniania obcokrajow
ców w niemieckim rolnictwie, w której wezwała rząd do wydania
zakazu werbunku robotników polskich do gospodarstw rolnych i leś
nych. Domagano się również wzmocnienia posterunków granicznych,
które zatamowałyby przyjazd tych robotników do Niemiec bez zezwo
leń. Żądano nałożenia kar na uchylających się od owych przepisów167.
W listopadzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus realizując
te polecenia nakazało władzom terenowym wzmożoną czujność w cza
sie napływu polskich sezonowców do Niemiec168. Na podstawie tych
zarządzeń prezydent rejencji opolskiej wydał polecenie karania grzyw
ną w wysokości od 6 do 25 marek w swoim okręgu tych wszystkich,
którzy bez zezwolenia władz zatrudniali zagranicznych robotników rol
nych 169. Walka przeciwko sprowadzaniu polskiego robotnika dochodziła
do punktu kulminacyjnego. Ulegając nastrojom nacjonalistycznych
i szowinistycznych elementów rząd pruski zakazał werbowania cudzo
ziemców do niemieckiego rolnictwa. Ostateczna decyzja w tej sprawie
zależała jednak cd Rady Rzeszy (Reichsrat). W styczniu 1931 r. roz
patrzyła ona wniosek Pruskiego Ministerstwa Pracy, zmierzający do
poważnej zmiany w zakresie angażowania polskiego robotnika w sezo
nie 1931 r.170 Zmianom tym sprzyjały dwie okoliczności: rosnące z nie
słabnącą siłą w Niemczech bezrobocie oraz rozwój nacjonalizmu i szo
winizmu w tym kraju, występujący ze zdwojoną siłą przeciwko elemen
towi polskiemu.
Na skutek niskich zarobków w rolnictwie i związanego z tym
braku rąk do pracy w tej dziedzinie gospodarki Niemcy nie mogły
jednak wyeliminować całkowicie polskich sezonowców i zmuszone
były do korzystania w dalszym ciągu z tej siły roboczej. Toteż opraco
wany ostatecznie przez Pruskie Ministerstwo Pracy i zatwierdzony przez
rząd Rzeszy projekt ustawy regulującej nabór robotnika z Polski na
rok 1931 był wynikiem kompromisu między zagorzałymi przeciwnikami
korzystania z tej siły roboczej a warstwą posiadaczy ziemskich. Pro
jekt przewidywał, iż z zagranicznych robotników sezonowych — przede
165 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, pismo z 13 IX 1930.
166 Tamże, pismo z 22 X 1930.
*** „Nowiny Codzienne”, 7 XI 1930.
168 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12369, bez pag., pismo z 8 XI 1930.
169 Tamże, nr 12359.
170 „Dziennik Berliński”, 15 II 1931.

wszystkim polskich — korzystać mogą gospodarstwa rolne, które od
powiadają następującym wymogom: a) zatrudniały już dotychczas obco
krajowców; b) zajmują się uprawą buraka cukrowego na powierzchni
nie mniejszej niż 25 morgów. Ponadto przy naborze zagranicznych ro
botników należy pamiętać, aby z ogólnej liczby zwerbowanych do pracy
80 do 85°/o sił roboczych stanowiły kobiety oraz aby przeznaczony kon
tyngent na rok 1931 nie przekraczał w poszczególnych okręgach 2h
zeszłorocznego stanu171. Analizując ten nowy projekt werbunku pol
skich sezonowców nietrudno dostrzec, że sporządzony był i tym
razem w interesie wielkiej własności rolnej. Chodziło więc w dalszym
ciągu o zapewnienie tej właśnie grupie posiadaczy tanich rąk roboczych,
a więc zwiększenie ich dochodu. W dotychczasowych projektach re
form, które mogłyby uzdrowić niemiecką gospodarkę rolną i zabezpie
czyć jej dostateczną ilość rąk do pracy, nie padł jedynie możliwy
i skuteczny: powiększenie płacy robotnikom rolnym. Tego projektu
oczywiście nie wysunęły ani czynniki rządzące, ani też socjaldemo
kraci, uważający siebie za „obrońców” niemieckiej klasy robotniczej.
Zawarcie umów zbiorowych korzystnych dla tych robotników było
jedynie słusznym rozstrzygnięciem tej sprawy. Tego nie mógł prze
prowadzić rząd reprezentujący interesy junkrów i mniejszych posiada
czy ziemskich. Na próżno walczyły o to lewicowe organizacje robotni
cze, na czele z Komunistyczną Partią Niemiec 172.
Tak długo, dopóki dało się wyzyskiwać polskich i niemieckich ro
botników rolnych, czyniono to z całą bezwzględnością. Ciekawa jest
reakcja grup obszarniczych na zarządzenia w sprawie przestrzegania
przepisów o przyjmowaniu obcokrajowców do pracy w rolnictwie.
Agrariusze mimo przeprowadzanych kontroli przez władze policyjne
oraz przypominania o obowiązkach przestrzegania zarządzeń w tych
sprawach łamali je nagminnie. A więc nie przestrzegali przede wszyst
kim zarządzeń zakazujących zatrudniania cudzoziemców w tych okrę
gach, w których znajduje się dostateczna ilość miejscowych robotników.
Niewątpliwie było to możliwe na skutek dwulicowej polityki rządu
pruskiego wobec tych spraw. Oficjalnie wydawano zarządzenia zabra
niające werbowania do pracy obcych sił, z drugiej zaś strony robiono
wszystko, aby nie zabrakło tanich rąk do pracy w niemieckim rolnic
twie. Ci sami ludzie, którzy oficjalnie potępiali napływ tych sił robo
czych — korzystali z ich pracy. Jeden z posłów socjaldemokratycznych
w czasie debaty w Sejmie Pruskim nad problemem zamknięcia granicy
171 AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, rozdzielnik z 12 II 1931. Postanowienie to
omawia „Dziennik Berliński”, 6 II 1931.
172 Walka ugrupowań lewicowych w Niemczech o swe prawa omówiona bę
dzie w osobnym artykule.

dla polskich robotników rolnych stwierdził, iż narodowi socjaliści, naj
ostrzej potępiający werbunek do pracy w Niemczech cudzoziemców,
w swoich majątkach zatrudniają polskich sezonowców. Tak np. poseł do
Reichstagu Cornwandt z Pomorza oraz Schneider, właściciel ziemski
ze Śląska, zgłaszali w Urzędzie Pośrednictwa Pracy zapotrzebowanie
na tych robotników173. Wielokrotnie również wspominają o tym skar
gi Deutscher Landarbeiterverband, kierowane do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Prus czy do władz centralnych Rzeszy. Najbardziej roz
powszechnione było to zjawisko na Śląsku. W kwietniu 1931 r. DLV
z Kluczborka donosił landratowi, iż majątek Miechowa zatrudnia
10 mężczyzn i 20 kobiet z Polski, gdy w sąsiednich wsiach Komorzno
i Ciecieszyn miejscowi robotnicy są bez pracy. Ten sam majątek nie
wahał się jednak korzystać z Osthilfe i równocześnie zwalniać z pracy
niemieckich robotników, kiedy ci zażądali podwyżki płacy, i zatrudnić
na ich miejsce Polaków, płacąc im o wiele niższą stawkę 174.
Wymownym przykładem polityki popierania junkrów przez władze
centralne, zwłaszcza na Śląsku, są pisma Ministerstwa Spraw We
wnętrznych Prus oraz Ministerstwa Rolnictwa, Domen i Lasów
z 1931 r.175 Świadczy o tym również raport prezydenta rejencji opol
skiej do Landesarbeitsamtu we Wrocławiu zalecający przydzielenie
na wypadek potrzeby dodatkowego kontyngentu polskich robotników
dla miejscowego rolnictwa176. Na początku roku 1932 ponownie roz
poczęto dyskusję nad przyjęciem do Niemiec polskich robotników rol
nych. Rada Rzeszy na posiedzeniu z 11 lutego powzięła uchwałę na
wniosek Ministerstwa Pracy Rzeszy, by zamknąć granicę Niemiec dla
polskich sezonowców. Wniosek uzasadniono tym, iż w Niemczech wzra
sta w dalszym ciągu ilość bezrobotnych 177. I tym razem mocno zapro
testowali przedstawiciele pracodawców. Landraci, zwłaszcza ze Śląska,
w pismach do prezydentów rejencji stwierdzali wręcz, iż planowane
wstrzymanie polskich robotników rolnych jest poważnym błędem,
Polacy bowiem stanowią na tych terenach niezastąpioną siłę roboczą
w rolnictwie 178. Kilka dni później Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
u. Arbeitslosenversicherung wystosował do Landesarbeitsamtów roz
porządzenie, w którym podkreślano, iż na 1932 r. należy werbować
do pracy w rolnictwie niemieckim tylko tych robotników sezonowych
z Polski, którzy posiadają specjalne zezwolenia na wykonywanie pracy,
173
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176
177
178

AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 30 V 1931.
Tamże, pismo z 30 V 1931.
Tamże, pismo z 18 VIII 1931 oraz 26 VIII 1931.
Tamże, pismo z 7 XI 1931.
„Dziennik Berliński”, 21 II 1932.
AP Wr., RO Wydz. I, nr 12359, bez pag., pismo z 9 II 1932.

oraz tych, którzy mają prawo pobytu w Niemczech179. W czerwcu
w czasie posiedzenia komisji Sejmu Pruskiego zapadła uchwała o nie
dopuszczeniu do Niemiec polskich robotników sezonowych. Rok 1932
jest więc ostatnim, w którym obowiązuje konwencja z listopada 1927 r.
W tym roku również oficjalnie został zakończony powrót do kraju
tej grupy robotników polskich, która nie uzyskała w Niemczech prawa
pobytu na stałe 18°. Ostatnim urzędowym pismem poświęconym tym
sprawom było zalecenie Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung u. Arbeits
losenversicherung do Arbeitsamtów z dnia 23 grudnia 1932 r., prze
dłużające prawo pobytu polskich robotników w Niemczech do kwiet
nia 1933 r.181 Ogólnie przyjmuje się, że pozostało w Niemczech —
nie licząc członków rodzin — około 40 tysięcy polskich robotników
rolnych, którzy mieli prawo pobytu w tym kraju, otrzymali pracę
w rolnictwie i zostali oficjalnie zrównani z niemieckimi robotnikami
rolnymi182. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Pracy Rzeszy mieli
oni do dnia 30 lipca 1933 r. otrzymać nowe dokumenty gwarantujące
im nabyte przywileje 183.
Te kroki władz niemieckich położyły w zasadzie kres prawnemu
wychodźstwu sezonowemu z Polski do Niemiec, nie zlikwidowały go
jednak w zupełności. Niskie zarobki w rolnictwie niemieckim w dal
szym ciągu były przyczyną opuszczania pracy przez miejscowych
robotników rolnych i szukania zajęć w innych dziedzinach gospodarki.
Zjawisko to jaskrawo występowało przede wszystkim na Opolszczyźnie,
gdzie nie przestrzegano przepisów zabraniających przyjmowania do
pracy w rolnictwie polskich robotników sezonowych. Alarmowały o tym
pisma landratów i prezydentów rejencji184, w których zalecano prowa
dzenie ścisłej kontroli punktów granicznych oraz nadsyłanie raportów
o napływie polskich sezonowców na te tereny185. Nieoficjalnie jednak
tak jak dawniej tolerowano ich pobyt na tych ziemiach w czasie
żniw, sprzętu ziemniaków i buraka cukrowego. Sezonowcy przechodzili
przez granicę nielegalnie. Był to więc nawrót do okresu z lat powojen
nych, a więc dawnych form brutalnego wyzysku, obecnie też niczym
nie hamowanego. Wyjeżdżający na roboty polscy sezonowcy, przede

179 Tamże, pismo z 18 II 1932.
180 „Dziennik Berliński”, 21 VIII 1932.
lei AP WFi) r o Wydz. I, nr 12360.
192 „Dziennik Berliński”, 4 IX 1932.
183 Tamże, 2 VII 1933, dokładne przepisy podano w „Ministerial-Blatt für
Preussische innere Verwaltung”, nr 26, 3 V 1933, oraz „Reichsgesetzblatt”, Teil 1,
1933, nr 5.
184 AP Wr., RO Wydz. I, nr 2272.
185 Tamże, pismo z 22 VIII 1934.

wszystkim na tereny przygraniczne, zdani byli na łaską pracodawcy,
ścigani tak przez polską, jak i niemiecką policję. To nielegalne wychodź
stwo trwało aż do 1939 r. i zaliczyć je trzeba — ze względu na formy
wyzysku — do najbardziej opłakanych kart historii polskich „obieżysasów”.

EKSPLOATACJA ROBOTNIKÓW POLSKICH W NIEMIECKIM PRZE
MYŚLE I ROLNICTWIE W LATACH 1939—1945
W okresie II wojiny światowej stało się oczywiste, że wyzysk i wy
tępienie człowieka przez człowieka stanowią dwa aspekty tego samego
zagadnienia. Hitleryzm nie był niczym innym, jak otwartą dyktaturą
najbardziej reakcyjnych elementów kapitalizmu finansowego, a jego
metody masowego wytępiania ludności podbitej były wynikiem systemu
wyzysku człowieka przez człowieka. Wywiezienie do Niemiec ponad
8 milionów osób z całej Europy1 i wyzyskiwanie ich w niemieckiej
gospodarce wojennej stanowi nadzwyczaj drastyczny przykład tych
związków.
Gdy po wojnie szukano winnych, świadectwo wielu milionów przy
musowo wywiezionych osób przyczyniło się też do tego, że zaczęto
ich widzieć nie tylko wśród przywódców faszystowskich, SS i gestapo,
lecz również wśród koncernów przemysłu zbrojeniowego oraz różnych
spekulantów wojennych.
Wiadomości o nieludzkich warunkach życia i pracy olbrzymiej ilości
robotników przymusowych docierając do opinii publicznej spowodo
wały, że wiele osób, które nie rozumiały przyczyn faszyzmu, zaczęło
pojmować przestępczą rolę niemieckiego kapitału monopolistycznego.
Charakter niemieckiego imperializmu uwidocznił się w pełni w syste
mie pracy przymusowej oraz ścisłych związkach pomiędzy imperializ
mem a faszyzmem.
Toteż mimo nacisku i przeciwdziałania różnych czynników kapita
listycznych Amerykański Trybunał Wojskowy brał pod uwagę pracę

1
Powołujemy się na dane w „Kriegswirtschaftlichen Kräftebilanz”. W tym
źródle niemieckim podano, że w maju 1944 r. zatrudniano 7,1 mil. robotników
zagranicznych, a w listopadzie 1944 r. 7,6 mil. Liczby te są raczej za niskie
niż za wysokie. Podają one jedynie zdolnych do pracy w danym okresie robotni
ków zagranicznych, którzy nie znajdowali się w obozach koncentracyjnych lub AEL
(Arbeitserziehungslager). Dane w: Deutsche Industrie im Kriege 1939—1945,
Berlin 1954.

przymusową jako punkt oskarżenia. Spośród 41 oskarżonych w trzech
procesach przemysłowych, przeciwko IG-Farben, koncernowi Kruppa
i koncernowi Flicka, skazano 18 osób między innymi za branie udziału
w realizowaniu programu pracy przymusowej oraz nieludzkie trakto
wanie robotników zagranicznych 2.
Niemniej już w Norymberdze pełnomocnicy amerykańskiego kapi
tału finansowego robili wszystko, by złagodzić to niebezpieczne oskar
żenie imperializmu niemieckiego, starając się przepisać gros oskarżeń
na konto SS i państwa faszystowskiego, które przedstawiano jako
„władcę monopoli”.
Rozumowanie to przyjęli w latach następnych apologeci imperia
lizmu zachodnioniemieckiego. Ci „historycy” wynaleźli przeciwieństwo
pomiędzy burżuazją monopolistyczną a faszyzmem i przedstawiają
reżym hitlerowski jako niezależną, ponadklasową dyktaturę, która
wszystkich, łącznie z największymi koncernami, zmusiła do zbrodni
czego postępowania. Amerykański publicysta Lochner wyraził to na
stępująco: „Die Faust der Absoluten lastete auf der Industrie nicht
weniger schwer als auf anderen Bereichen” 3. Nadworni historycy
IG-Farben, August Knieriem 4 i inni podkreślili, że „obronna i wojenna
gbspodarka” przemysłu zajęła miejsce jako czynnik podrzędny w poli
tyce państwowej oraz że w warunkach gospodarki wojennej uległ da
leko idącemu wzmocnieniu aparat państwowy.
Tego rodzaju legendy znajdują niewątpliwie odbiorców. Są one
tym niebezpieczniejsze, że służą obecnie do tego, by przesłonić nie
zmiennie reakcyjną i agresywną istotę imperializmu niemieckiego.
*

*
*

W okresie II wojny światowej z samej tylko Polski wywieziono do
Niemiec prawie 2 miliony osób, z których więcej niż 300 000 już nigdy
nie powróciło do kraju5*I. Te które przeżyły wojnę, straciły przeważnie
2 Por. T. T a y l o r , Die Nürnberger Prozesse, Zürich 1950, s. 163.
3 L. P. L o c h n e r , Die Mächtigen und der Tyrann. Die deutsche Industrie
von Hitler bis Adenauer, Darmstadt 1955, s. 269.
4 A. K n i e r i e m , Nürnberg — Rechtlinie, und menschliche Probleme, Stutt
gart 1953; W. O. R e i c h e 11, Das Erbe der IG-Farben, Düsseldorf 1956.
5 Liczba strat jest szacunkowa. Odpowiada ona mniej więcej różnicy pomiędzy
danymi Franka o wywiezionych z Generalnej Guberni do Niemiec a danymi
Urzędu Statystycznego. Frank podał w lipcu 1944 r. 1,2 mil., a w statystyce po
dano 760 000, do której to liczby należy doliczyć jeszcze około 200 000 Ukraińców
z Generalnej Guberni. Nadto nie wspomniano o stratach wśród Polaków z tere
nów przyłączonych; por. też Ruchy migracyjne między Odrą a Bugiem w dobie
II wojny światowej (ZAP, Studia i rozprawy, Poznań—Warszawa 1960, s. 27 i 53).

na obczyźnie rodzinę lub dzieci. Olbrzymia liczba tych osób opuściła
Niemcy w stanie choroby i kalectwa.
Czy było to jedynie dziełem pewnej grupy kryminalistów, Sauckela,
Himmlera i Francka? Jeszcze wyraźniej niż przy każdym innym prze
stępstwie wojennym uwidoczniło się w systemie pracy przymusowej,
że zainteresowane w niej były głównie monopole i junkrzy. Im wię
cej wyjętych spod prawa robotników mogły otrzymać monopole, tym
więcej mogły przyjąć zamówień zbrojeniowych, tym stawały się bo
gatsze i potężniejsze. Generał Hannken, ówczesny główny pełnomocnik
do spraw żelaza i stali, wyjaśnił w Norymberdze: „Die Tendenz der
Industriellen war, so viel Aufträge als möglich zusammenzuraffen,
auch wenn ihre Kapazität schon erschöpft war und sie nicht mehr
ausführen konnten” 6.
Niejednokrotnie mógł stwierdzić amerykański Trybunał, że np.
W koncernie Flicka stale próbowano zwiększać normy produkcyjne,
a podwyższone już uznać następnie za punkt wyjściowy bieżących
żądań w stosunku do robotników przymusowych7. Także Rohling,
który „[erwiesenermassen] die nationalsozialistische Regierung mit
Anregungen überschüttet [hatte] die Einwohner der besetzten Gebiete
zum zwangsweisen Einsatz Kriegsarbeitern heranzuziehen” 8, dążył do
tego, by zapewnić swoim zakładom zamówienia zbrojeniowe do granic
ich możliwości produkcyjnych i przewyższyć swych konkurentów 9.
Tego rodzaju zysk oraz dążenie niemieckiego imperializmu do pa
nowania nad światem stanowiły jedną z zasadniczych przyczyn stałego
napływu robotników zagranicznych i jeńców wojennych. Wywożono
ich do Niemiec przy zastosowaniu barbarzyńskich metod terroru, aby
tam, przy pomocy faszystowskiego aparatu przemocy, wyzyskać ich
do celów wojennych. Wszystko wskazuje, że masowe sprowadzanie
robotników zagranicznych planowano i przygotowywano już przed
wojną, ponieważ bezpośrednio po zajęciu Polski zaczęto organizować
tzw. urzędy pracy oraz transport Polaków do Niemiec. W trzy dni
po rozpoczęciu wojny powstał pierwszy tego rodzaju urząd w Rybniku.
Przy końcu września było już na terenie Polski 70 urzędów pracy,
a w połowie listopada 115 10.678910
6 Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Protokół procesu
przeciwko R. Maurerowi prowadzonego przed Sądem Najwyższym PRL, t. I, s. 48
(dalej w skrócie: Proces Maurera);
7 Proces przeciw Koncernowi IG-Farben, który toczył się przed Amerykań
skim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, Fali nr 6. Wyrok t. 166, s. 132 i n.
(dalej w skrócie: Proces IG-Farben).
8 Tamże.
9 Tamże.
10 „Reichsarbeitsblatt”, 1939, s. 370 i n.

Pierwszym bezpośrednim użytkownikiem wywożonej siły roboczej
byli przede wszystkim junkrzy, którym Hitler przyrzekł nieograni
czone zaopatrzenie w tanich robotników polskich 11. Już w tym okresię, gdy tempo powoływania robotników do Wehrmachtu było stosunkowo
słabe, czynili przemysłowcy wszelkie możliwe starania, aby na drodze
państwowej lub prywatnej zmusić fachowych robotników zagranicz
nych do pracy w ich zakładach.
Z chwilą napadu na Związek Radziecki, kiedy to coraz wyraźniej
rysowały się różnice pomiędzy potrzebami wojennymi a własnymi
możliwościami produkcyjnymi przemysłu, starano się złagodzić je
przez masowe powiększanie liczby robotników pracujących w zakła
dach. W takich warunkach zatrudnianie robotników przymusowych
w okresie wojny totalnej stało się masowe, zwłaszcza że wzrosła bar
dzo poważnie liczba osób powołanych do wojska, która w maju 1942 r.
osiągnęła 8,6 mil.1112, a wojna dawała wszelkie szanse na olbrzymie docho
dy, gdy tylko znajdowała się do wyzysku odpowiednia ilość siły roboczej.
Przemysł na czele z monopolami wywierał wzmożony nacisk na aparat
faszystowski, by otrzymać w miejsce powołanych do wojska możliwie
największą liczbę robotników przymusowych. Właśnie koncerny okre
ślały charakter owego zastępowania i w interesie swoich zysków do
prowadziły do zorganizowania aparatu zaopatrującego przemysł w siłę
roboczą. W obliczu zwiększającego się niedostatku tej siły, który wy
stąpił w latach 1941—1942, nacisku wzrastającej produkcji zbrojenio
wej oraz oporu narodów ujarzmionych, poważnie nasiliła się też walka
konkurencyjna o większe „kontyngenty”. Wynikiem takiego rozwoju
sytuacji było także scentralizowanie w rękach państwowych kompe
tencji w zakresie zaopatrzenia w siłę roboczą, ponieważ stanowiło ono
przesłankę planowej i bezwzględnej intensyfikacji „zaopatrzenia w ro
botników przymusowych”. W związku z tym 21 marca 1942 r. nastą
piła nominacja Fritza Sauckela, gauleitera Turyngii, na generalnego
pełnomocnika do spraw rozdziału siły roboczej (Generalbevollmächtigten
für Arbeitseinsatz — GBA). Stworzono więc nowy urząd, który jako
centralny urząd państwowy posiadał nieograniczone pełnomocnictwa
w zakresie zaopatrywania i „zarządzania” siłą roboczą. Wraz z nomi
nacją Sauckela zamierzano doprowadzić do skoordynowania wszystkich
poczynań zmierzających do masowego przywozu robotników przy
musowych. Prowadziło to do znacznego wzmocnienia państwa w tym
zakresie, co stało się przesłanką rozszerzenia potęgi monopoli prze
11 Konferencja Hitlera z Frankiem, Kochem, Schirachem, 2 X 1940, [w:] Polen,
Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze, Berlin 1959, s. 145.
12 Por. J. K u c z y ń s k i , Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland
1933—1945, t. II, cz. 1, Berlin 1953, s. 267.

mysłu zbrojeniowego, które były wystarczająco silne, by podporządko
wać sobie ten aparat. W chwili objęcia urzędu przez Sauckela sytuacja
przedstawiała się tak, że obok oficjalnych urzędów zaopatrywania
w robotników zajmowała się tym również bardzo duża ilość organów
gospodarczych i państwowych. System ten był więc nieprzejrzysty
i trudny do skontrolowania 13. O ile w poszczególnych gałęziach prze
mysłu, np. w przemyśle chemicznym o kontyngencie robotników decy
dowała aktualna „grupa gospodarcza”, w wypadku ministerium prze
mysłu lotniczego tzw. „Menschenbörse”, grupa osób, których zadaniem
była wyłącznie sprawa zatrudniania oraz wzrost wydajności pracy
robotników przymusowych14, to obok tego duża liczba zakładów nie
skierowywała zapotrzebowania do Ministerstwa Pracy Rzeszy, lecz
do innych organów centralnych, aby zapewnić realizację swych postu
latów przy pomocy specjalnych rozkazów oraz alarmujących wy
jaśnień 15*.
Najmniej kontrolowano prywatną akcję werbunkową, którą na sze
roką skalę prowadziły zarówno małe zakłady, jak i koncerny, aby
otrzymać przede wszystkim fachowych robotników zagranicznych1G.
Tego rodzaju zróżnicowany system zaopatrywania się w przymuso
wą siłę roboczą nie odpowiadał w pełni interesom koncernów, zmierza
jących do osiągnięcia największych zysków, jak też szybkiemu zwię
kszaniu zamówień, i wymagał racjonalnej organizacji deportowanych
oraz surowej kontroli wszystkich wniosków o przydział siły roboczej.
Stąd właśnie wywodzi się wzmocnienie aparatu państwa w tym za
kresie, które znalazło wyraz w mianowaniu Sauckela na generalnego
pełnomocnika do spraw rozdziału siły roboczej. Nominacji tej dokonano
w bezpośrednim interesie wielkich koncernów, ponieważ oznaczała ona,
w związku ze zmianą struktury w faszystowskiej gospodarce wojennej,
która nastąpiła w roku 1942, scentralizowaną, mocną organizację rynku
pracy i bezwzględne uprzywilejowanie postulatów pierwszej potrzeby
wielkich przedsiębiorstw na niekorzyść małych. Sauckel był nieograni
czonym władcą milionów ludzi we wszystkich zajętych państwach.
Za nim stały monopole, mające za pośrednictwem opanowanych przez
nie tzw. Związków Rzeszy, w skład których wchodziły też najmocniej
sze koncerny, wpływ nie tylko na rozdział siły roboczej, ale również
na decyzje o przydzielaniu zamówień i surowców, kontrolę i zmiany
13 Protokoły Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z procesu przeciwko
głównym przestępcom wojennym (dalej w skrócie: MTW), 142 t., Norymberga
1947 i n., t. XV, s. 239. Zeznanie von M. Timma.
14 Stadtarchiv Berlin, Rep. 103, Zg. 101/153, nr 3. Sprawy personalne. Teczka
Weser-Flugzeugbau.
15 MTW, dok. 318-EC, s. 316.
i# MTW, t. XV, s. 259.

produkcji, unieruchamianie zakładów itp. Związki Rzeszy najczęściej
z ominięciem urzędów pracy, ponad zbiorczymi organami państwowymi
do spraw gospodarki wojennej, Centralnego Planowania, wyzyskując
swą pozycję, przedstawiały postulaty bezpośrednio Sauckelowi i je
przeprowadzały. Pogróżki i zażalenia kierowane przez nie do Sauckela
stawały się pobudką i przyczyną coraz częstszych i zaostrzających się
akcji rekrutacyjnych17. Związek Stalowy Rzeszy (Reichsvereinigung
Eisen — RVE) i Związek Węglowy Rzeszy (Reichsvereinigung Kohle —
RVK) jako najmocniejsze związki wywierały stały nacisk na organy
zaopatrzenia.
Wkrótce po założeniu RVK doprowadził ten związek, za pośrednic
twem Göringa, do tego, że wystarano się o 10 do 12 tysięcy ukraińskich
górników węglowych. Ta tzw. „Akcja Krzywy Róg” rozpoczęła w pew
nym okresie masowe wywożenie górników sowieckich, mimo sceptycz
nego stanowiska, jakie zajęli wobec niej niektórzy przywódcy faszy
stowscy. „Akcja Krzywy Róg” powstała z inicjatywy przemysłu gór
niczego i była pierwszym ogniwem w łańcuchu akcji specjalnych dla
przemysłu węglowego i żelaznego18. W maju 1942 r. prezydent RVK
ułożył się z Sauckelem, że obok bieżącego werbunku robotników wło
skich rekrutowani będą szczególnie robotnicy sowieccy i w coraz wię
kszym stopniu nastąpi koncentrowanie się na terenach radzieckich
jako źródle rekrutacji siły roboczej 19. W wyniku długotrwałych sta
rań RVK doprowadzono w 1943 r. do tego, że otrzymał ten związek
pierwszeństwo przy przydziale jeńców wojennych20. W państwowych
organach kierowniczych wyrobiły sobie monopole takie stano
wisko, że mogły wyzyskać swoją potęgę w stosunku do słabych za
kładów, w tym również w sprawach siły roboczej. Przewagę tę w pełni
sankcjonowało państwo, co było charakterystyczne dla faszystowskiej
gospodarki wojennej.
W interesie potentantów przemysłowych leżało ograniczenie liczby
„werbowników” za granicą, którzy w coraz szerszym stopniu szkodzili
ogólnej „działalności” GBA oraz prywatnym akcjom „mocnych”. Równo
cześnie z poczynaniami, które skazywały słabsze zakłady przemysłowe
na „urzędową” drogę zaopatrywania się w przymusową siłę roboczą,
wzmocniły koncerny swoje prywatne agentury werbunkowe w krajach
okupowanych. Nigdy nie był urząd GBA na tyle silny, mimo swych
’17 Proces
nie Letschsa
is Proces
dok. NI-4104
19 Tamże,
20 Proces

przeciwko Koncernowi Flicka, Norymberga, Fali nr 5, t. XLI, Zezna
(dalej w skrócie: Proces Flicka).
przeciwko Koncernowi Kruppa, Norymberga, Fali nr 10, t. 88,
i dok. 1512-NI, s. 52 (dalej w skrócie: Proces Kruppa).
t. 88, s. 155.
Flicka, t. I, Akt oskarżenia.

pełnomocnictw, by przynajmniej ograniczyć samodzielne polowanie
koncernów na robotników przymusowych. Akcja ta raczej rozszerzyła
się, w miarę jak wzrastały starania o większe zamówienia zbrojeniowe
i bezwzględne zwiększanie zdolności produkcyjnych zakładów. Tak jak
przedtem pracowali np. „werbownicy” dla IG-Farben we Francji, Bel
gii, Włoszech i Jugosławii 21. Należeli oni do koncernu, który ich opła
cał. Żaden zakaz nie mógł uszczuplić ich wyjątkowych uprawnień,
ponieważ zdobyli oni uznanie państwowe jako przedstawiciele
G. B. Chem. (Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der chemi
schen Erzeugung), jednego z tych nowych państwowo-monopolistycznych urzędów. W podobny sposób wystarali się o państwowe pełno
mocnictwa agencji koncernu Flicka jako przedstawiciele RVK22
czy RVE23. Byli przeto organem państwowym i mogli działać bez
przeszkód opierając się na autorytecie państwa.
Jak jednak wyglądały te akcje specjalne koncernów podczas całej
wojny? Z akt fabryki filmów Wolfen, należącej do koncernu IG-Farben,
wynika, że jedną z metod było tzw. szkolenie robotników w Belgii
i Francji. Zawierano przy tym „układy” z kolaborującymi firmami,
które przewidywały „szkolenie” odpowiedniej liczby robotników
francuskich. Jak określono w punkcie piątym umowy z duńską firmą,
za „wyszkolenie ucznia” otrzymywał przedsiębiorca 450 marek; w za
mian zobowiązywał się, po sześciotygodniowym kursie, przekazać ucznia
w charakterze spawacza władzom niemieckim, które następnie po
dejmowały się skierować go do Niemiec 24. Poza tym, K. Krauß, główny
pełnomocnik (G. B. Chem.), przewodniczący rady nadzorczej IGß-Farben,
usiłował pokryć całą Francję siecią francuskich werbowników, zobo
wiązanych za pewną „premię od głowy” do werbowania robotników dla
IG-Farben. Inną metodę stosował np. Kunstfaserwerk Schwarza. Wy
zyskując bezrobocie panujące w Polsce w 1940 r., agenci tego zakładu
grozili zatrudnionym w „Zellgarń AG Litzmanstadt” 400 polskim robot
nikom, że jedynie wówczas będą dalej zatrudnieni, gdy udadzą się
na 3-miesięczne przeszkolenie do Schwarza w produkcji wiskozy
i obsłudze aparatów chemicznych25. Przy pomocy pogróżek i świado
mego wprowadzania w błąd zabrano 400 polskich robotników do Nie
miec, których, o ile nie -udało im się zbiec, wyzyskiwano do końca
wojny. Znamienna dla cynizmu, z jakim prowadzono tę akcję, jest
21 Proces IG-Farben, Fali nr 6, dok. NI-2972. Zeznanie Karola Kraußa.
22 Proces Flicka, t. XL, s. 100 i n .
23 Proces Kruppa, t. 87, s. 98.
24 S. Q u i l i t z s c h , Zur verbrecherischen Rolle der IG-Farben. Am Beispiel
der Filmfabrik Agfa-Wolfen, Wolfen (1960), s. 23.
25 Archiwum zakładowe VEB Kunstfaserwerkes Schwarza (dalej w skrócie:
AZ Schw.), t. 80/13, s. 3.

wypowiedź kierownika zakładu wobec urzędu pracy: „Aber Sie werden
auch verstehen, dass zur Erlangung von Arbeitskräften jeder Weg
begangen werden miiss, der einigermassen Aussicht auf Erfolg zu
haben scheint” 2fi.
Jedną z częściej stosowanych metod „wolnego werbowania przez
firmy” było gwałtowne przenoszenie całej załogi tzw. zakładów gałę
ziowych. Np. dyrektor zajętych przez Hasag w drodze sekwestru za
kładów w Skarżysku Kamiennej, w których pracowało 2000 robotni
ków, w tym 800 kobiet, uwięził ich i wysłał pod eskortą do Rzeszy*27.
Wszystko to były jedynie dodatkowe środki. Wypływały one „z ini
cjatywy” zarządów koncernów i wskazują na brak skrupułów z ich
strony. Ścisłe powiązanie między burżuazją monopolistyczną a apara
tem państwowym, uwidaczniające się w postaci „półpaństwowych”
i „półprywatnych” werbowników, dało się zauważyć także w urzędzie
GBA Sauckela, a nawet w państwowych organach zaopatrzenia.
Jak ujawnił Sauckel w Norymberdze, np. jeden współpracownik
wydziału osobowego GBA, starosta Berg, człowiek łączący Sauckela
z kancelarią partii, pracował po kryjomu z polecenia i na koszt firmy
Krupp28. Tym samym ten koncern zbrojeniowy posiadał w samej
centrali swego przedstawiciela i dzięki temu miał nie tylko kontrolę
nad ogólnym rozdziałem siły roboczej, lecz także odpowiednie wpły
wy, by otrzymać możliwie najwięcej robotników przymusowych.
Oprócz tego należał Krupp do tych przemysłowców, którzy także oso
biście oddziaływali na Sauckela, by poza normalnymi przydziałami
siły roboczej otrzymać jeszcze dodatkowe jej kontyngenty29. „Wer
bownicy” firmy Krupp działali w Holandii, Belgii, Francji, Włoszech
i Polsce30.
W okresie drugiej wojny światowej monopole nie ograniczyły się
jedynie do wyzyskiwania robotników przymusowych, lecz same aktyw
nie uczestniczyły w organizowaniu i przeprowadzaniu deportacji oraz
obrabowywaniu milionów robotników zagranicznych.
Nacisk przemysłu zbrojeniowego znalazł swoje pełne odbicie w ogło
szonym przez Sauckela 20 kwietnia 1942 r. tzw. „Programm des Arbeits
einsatzes”. Znamienną cechą tego programu było żądanie bezwzględ
nego zwiększenia przywozu robotników. Przy tym podkreślił Sauckel
2G Tamże, t. 81/7, s. 34 i n.
27 Tagebuch von Hans Frank, t. I, Warszawa 1942, s. 173. Oryginał w Głów
nej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Wyciąg z 17 III 1942; por.
też Documenta occupationis, t. VI, Poznań 1958, s. 287.
28 MTW, dok. 318-EC, s. 315, i Proces Kruppa, t. 94, dok. NI-1098. Wy
jaśnienie Sauckela złożone pod przysięgą.
29 Tamże.
30 Proces Kruppa, t. 95, dok. NIK-5995. Zeznanie oskarżonego.

wyraźnie, że przewidziane środki przymusu skoncentrują się szczegól
nie na „zajętych terenach wschodnich” 31.
W liście GBA do Rosenberga, głównego komisarza do spraw tere
nów wschodnioeuropejskich, z 3 października 1942 r. pisano: „Alle
Anweisungen, die die Anwerbung von Arbeitern vorübergehend ein
schränkten, gelten als aufgehoben” 32. Z wiadomością tą łączy się na
stępujący rozkaz: „przy bezwzględnym zastosowaniu wszystkich środ
ków” ściągnąć w przeciągu pół roku 2 mil. robotników, przeważnie
z terenu Związku Radzieckiego. Był to list żelazny dla urzędów zaopa
trzenia. W wyniku deportacji wyludniono na Ukrainie i Białorusi pra
wie zupełnie całe wsie i okolice, aby uczynić zadość żądaniom przemysłu
zbroj enio wego.
W obliczu pozornie niepowstrzymanego marszu wojsk hitlerowskich
w pierwszych miesiącach po napaści na Związek Radziecki wierzyli
faszyści, że mogą już przejść do realizowania planowego wyniszczenia
podbitej ludności, skoro pozwolili zagłodzić lub zamrozić w obozach
bądź wymordować w obozach śmierci setki tysięcy jeńców wojennych 33.
Rozwój wypadków wojennych i heroiczny opór społeczeństwa radziec
kiego spowodowały załamanie się tej „akcji”. Fakt, że w tym wy
padku realizowano podobnie barbarzyńskie cele jak wobec ludności
żydowskiej, skomentował Himmler w przerażający sposób: „Wir
haben damals [1941 — podkr. moje E. S.] die Masse Mensch nicht so
gewertet, wie wir sie heute als Rohstoff als Arbeitskraft werten. Was
letzten Endes, wenn ich in Generationen denke, nicht schade ist, was
aber heute, wegen des Verlustes der Arbeitskraft, bedauerlich ist. Die
Gefangenen sind nach Zehntausenden und Hunderttausenden an
Entkräftung, an Hunger gestorben” 34. Pod wpływem wydarzeń z po
czątku 1942 r. skierowano większość jeńców radzieckich przeważnie
do kopalń węgla. W dalszym ciągu, mimo wyzyskiwania sił roboczych,
nie znikły zamysły jej zniszczenia, lecz jedynie opóźniano dokonanie
zbrodni. O fakcie tym świadczą dane statystyczne OKW. 4 września
1944 powiadomiło ono główny związek przemysłu węglowego, Związek
Węglowy Rzeszy, że liczby robotników są daleko mniejsze od przyrze
czonych, „dass der durchschnittliche monatliche Verbrauch (!) an
31 MTW, dok. 016-PS, s. 62.
32 MTW, dok. 017-PS, s. 73.
33 MTW, t. II, s. 162. Prezydent Krajowego Urzędu Pracy Westfalii, Okręg
Węgla Kamiennego Ruhra, Essen, donosił 3 II 1942 r.: „Nach Mitteilung der
militärischen Stellen in Nov. 1941 ist nicht mehr von der Zahl 3,8 Mill. aus
zugehen bei den sowjetischen Kriegsgefangenen. Fleckfiebererkrankungen haben
bis vor kurzem noch täglich etwa 1500 Todesfälle zur Folge gehabt”. Proces
Flicka, t. XL, NI-5222.
34 Mowa Himmlera w Poznaniu, X 1943. MTW, dok. 1919-PS, s. 112.

sowjetischen Kriegsgefangenen im Steinkohlenbergbau rund 5 000
Kräfte oder 3,3% [betrage]”, przy czym górnictwo górnośląskie wy
różnia się jeszcze szczególnie, gdyż podczas sześciu miesięcy „odeszło”
10 963 jeńców radzieckich, a przysłano 43 714 35.
Ze sprawozdań OKW, którego właśnie ze względu na radzieckich jeń
ców wojennych nie można podejrzewać o żadne uczucia ludzkie, wy
nika, że nawet usiłowania ze strony wojskowej pozostały bez rezultatu,
„dem Bergbau zu einer im Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft der
Kriegsgefangenen liegenden Haltung zu veranlassen” 36. Tak jak przed
tem „[wurden] Kranke vorzeitig unter Tage eingesetzt” 37. Chorych
robotników przymusowych świadomie zamęczano na śmierć, aby móc
zameldować o „zużyciu” i żądać nowych, zdolnych do pracy sił robo
czych.
Jest faktem, że traktowanie deportowanych zarówno ze Związku
Radzieckiego, jak i Polski zmierzało z zasady do tego, aby w wyniku
pracy zniszczyć ich, oo polecono przede wszystkim koncernom. Stąd
też usiłowania przemysłu zbrojeniowego zmierzały do tego, aby otrzy
mywać właśnie od Sauckela Polaków i tzw. „robotników wschodnich”.
Od tych z góry pozbawionych praw kategorii robotników zagranicz
nych, którym od razu nie musiano zapewnić reprodukcji siły roboczej,
spodziewano się najwyższego zysku dodatkowego. To, że motywem
tego „upodobania” do Polaków i robotników wschodnich był właśnie
ten powód, uwidoczniło się szczególnie drastycznie w piśmie członka
rady nadzorczej, Weissa, do Flicka. Wyjaśniał on w nám: „Auf Grund
der in Breslau gemachten Erfahrungen konnte ich mir denken, dass
es vielfach leichter ist, mit russischen Kriegsgefangenen eine entspre
chende Leistung herauszuholen als mit italienischen, spanischen und
sonstigen Zivilarbeitern, die man zudem noch wie ein rohes Ei behandeln
muss” 38. Skargi na nieznaczne polepszenie położenia „robotników
zachodnich” napływały także z innych stron. W Centralnym Plano
waniu skarżono się: „Am schlechtesten sei BMW daran, weil sie nicht
die Russen haben, die sie haben müssten, sondern meist Franzosen” 39.
Na początku 1943 r. odrzuciła np. Braunkohlenwerk Thräna der
Salzdetfurth-AG ofertę na zatrudnienie „robotników zachodnich”, po
nieważ towarzystwo akcyjne: „nur in der Lage sei, Polen oder Ost
arbeiter unterzubringen” 40. Oznacza to, że przepisane sposoby trakto
35 Proces Flicka, t. XLI, dok. NI-2812.
36 Tamże. Sprawozdanie z 29 I 1944.
37 Tamże.
38 Proces Flicka, t. XL, dok. NI-5236.
39 Proces Milcha, t. X, s. 83.
40 Archiwum Zakładowe Braunkohlenwerk Thräna (dalej w skrócie: AZ Ihr.),
teczka: Ausländer (1 I 1943 — 31 X 1943).

wania Polaków i robotników wschodnich odpowiadały najzupełniej
żądaniom przemysłowców. W poufnym sprawozdaniu Weser Flug
zeugbau-Gesellschaft w Bremie z 28 kwietnia 1942 r. kierownik za
kładów określił „wolność” zachodnich robotników cywilnych jako
trudną przeszkodę w pełnym wyzyskaniu siły roboczej. Aby nie było
nieporozumienia, domagał się zrównania na „okres wojny” warunków
życiowych wszystkich robotników zagranicznych z warunkami robotni
ków polskich i wschodnich. Ponieważ warunki te były jeszcze różne,
chciał wybrać robotników poszczególnych narodowości oraz badać
i selekcjonować ich jak niewolników według walorów fizycznych
i duchowych 41.
Ta stała krytyka istniejących ewentualnie jeszcze resztek wolności
oznaczała zupełnie wyraźnie, jaki decydujący udział we wzrastającym
ogólnym obostrzeniu warunków życiowych wszystkich robotników za
granicznych miał kapitał monopolistyczny.
POŁOŻENIE

POLSKICH

ROBOTNIKÓW

PRZYMUSOWYCH

W NIEMCZECH

Amerykański publicysta L. P. Lochner postawił sobie za zadanie
ratowanie czci przemysłowców niemieckich, którzy: „das Los der
Fremdearbeiter zu verbessern trachteten, welches ihnen eine Regime
aufgezwungen hatte, das der Industrie an Macht / überlegen war” 42.
U A. Kmieriema, W. O. Reichelta i innych zjawiło się nawet jako
„istotny” argument stwierdzenie, że przemysł z własnej woli zorgani
zował jednak przymusowym robotnikom „dodatkową” zupę. W rzeczy
wistości jednak stanowiło to jedynie czynnik, przy którego pomocy
zwiększano produkt dodatkowy.
Jak wskazują niezliczone dowody, imperialiści wielokrotnie zmie
rzali do tego, by zaostrzyć i tak nielitościwe przepisy państwowe
w sprawie traktowania robotników i wyzyskać ich bardziej, niż to
przewidywały istniejące polecenia SS i GBA.
Jak jeszcze wyjaśnimy poniżej, właśnie te usiłowania przemysłow
ców zmierzały ostatecznie do coraz większego wyrównywania warun
ków egzystencji robotników wschodnich i Polaków w stosunku do
osób przebywających w obozach koncentracyjnych. W ogóle badanie
położenia tych robotników pozwala wysunąć twierdzenie, że robotnicy
przymusowi odpowiadali zupełnie życzeniom monopolistów, gdy znaj
dowali się w sytuacji podobnej położeniu więźniów obozów koncen
tracyjnych. Dopiero warunki, które zmuszały więźniów do najcięższej
pracy, wydawały się dawać gwarancję, że koszty do dochodu ukształ
tują się w pożądanym stosunku. Aby to bliżej wyjaśnić, pragniemy
41 Stadtarchiv Berlin, Rep. 103, Zg 101/153, nr 3.
42 L o c h n e r , op. cit., s. 283.

skrótowo naszkicować położenie deportowanych Polaków w Niemczech.
Przy końcu 1942 r. powołał Sauckel komisję rządową, która rozpoczęła
kontrolę kilku obozów na terenach przemysłowych Niemiec zachodnich.
Krok ten spowodowany był alarmującymi wiadomościami o stanie ro
botników zagranicznych w tych obozach i o gwałtownym wzroście
liczby ofiar na skutek nieludzkiego ich traktowania. Przy podejmo
waniu decyzji o powołaniu komisji nie odgrywały żadnej roli względy
ludzkie, lecz fakt, że wzrastający opór narodów uciskanych coraz bar
dziej utrudniał zdobywanie robotników przymusowych, których w wię
kszości kierowano do pracy w koncernach. Ponieważ właśnie piszący
0 alarmującym położeniu robotników zagranicznych sami byli prze
stępcami wojennymi, a komisja Sauckela w najmniejszym stopniu
nie była zainteresowana w usunięciu nowoczesnego niewolnictwa, dane
jej o sytuacji robotników przymusowych stanowią pewne świadectwo
potwornego przestępstwa koncernów.
Kontrole przeprowadzono w licznych obozach Essener Steinkohlen-Bergwerke AG, w kilku fabrykach IG-Farben, Kruppa i Związku Sta
lowego 43. W ostatecznej opinii stwierdziła „komisja”, że koncerny
powierzyły „den Ostarbeiter seinem Schicksal ... weil man ihn lediglich
als aus dem weiten Ostraum leicht zu ergänzendes Produktionsmittel
betrachte” 44. Tak np. w zakładach Kruppa żyli razem Polacy i robot
nicy wschodni w domach z okratowanymi oknami, otoczonymi gęstym
płotem z drutem kolczastym. W obozie tym, jak to faszyści sami. stwier
dzili pisemnie, panowała ciemność i brakowało wentylacji, było robactwo.
Ponieważ usunięto zawszone materace, robotnicy musieli spać na siat
kach drucianych. Jeśli chodzi o kary, to wspomina się dalej w sprawo
zdaniu, że „wurde der Auffassung begegnet, dass Prügel im Bergbau
zwangsläufig dazu gehöre”. Takie było położenie ludzi zmuszonych
do najcięższej pracy pod ziemią. Po długim dniu pracy nie ustawały
cierpienia psychiczne i udręczenia. Zarówno w miejscu pracy, jak
1 w obozie czyniono wszystko, aby człowieka zhańbić i poniżyć.
Aby „przy najniższych kosztach” osiągnąć wyższe korzyści, np. za
oszczędzić na budowie baraków, Essener Steinkohlen-Bergwerke AG
interpretowało w ten sposób istniejące rozporządzenia, że ich skutecz
ność, gdy chodzi o okrucieństwo, zwiększała się znacznie. Tak np.
„uprościł” Flick przepisy, określając Polaków i obywateli ze Związku
Radzieckiego jako robotników wschodnich i stosownie do tego narzu
cając Polakom przepisy ograniczające bardziej swobodę, które obowią
zywały robotników radzieckich. W jednej z odpowiedzi koncernu,
w której zajęto stanowisko wobec sprawy odpowiedzialności Towa
43 Proces Flicka, t. I. Akt oskarżenia.
44 Tamże.

rzystwa Akcyjnego, stwierdzono otwarcie, że znane jest katastrofalne
położenie. Obóz „Katarzyna” przygotowano zgodnie z przepisami
dla radzieckich jeńców wojennych i wyzyskano go przejściowo jako
obóz pomocniczy dla robotników wschodnich oraz Polaków. Również
w innym obozie zgromadzono robotników różnych narodowości, aby
zapełnić w nim miejsce. Ogrodzenie z drutu kolczastego i zakratowane
okna — kontynuowano dalej w sprawozdaniu — nie będą usunięte,
ponieważ jeszcze ciągle należy się liczyć z przybywaniem jeńców wo
jennych 45. Przykład ten nie był bynajmniej wyjątkowy, lecz wskazuje
na to, jak koncerny w ogóle rozumiały ustawodawstwo. W piśmie
Essener Steinkohlen Bergwerke-AG zaznaczono cynicznie, że wydaje
się, iż komisja pozostaje w wyraźnej sprzeczności z „urzędowo poda
nym kierunkiem”, ponieważ przedstawiane położenie robotników przy
musowych odpowiada istocie oficjalnych rozporządzeń46,
Podobne stosunki panowały także w innych częściach Niemiec. Wska
zują na to sprawozdania o położeniu, które kierowano do Rady Głów
nej Opiekuńczej jako rzekomej organizacji Czerwonego Krzyża. W piś
mie z 17 maja 1944 r. wyjaśnia tzw. Komitet Opiekli, że położenie ro
botników ulokowanych w obozach masowych pogorszyło się szczególnie
od czasu, gdy zaczęto przywozić do Niemiec całe rodziny z dziećmi.
Wielokrotnie przekazywano Polaków do obozów dla robotników wschod
nich, co odbijało się bardzo ujemnie na ich zdrowiu. Gdy mężczyźni,
kobiety i starsze dzieci znajdowali się w fabrykach, młodsze dzieci po
zostawały bez opieki47. Wzrastające w takich warunkach starsze
i młodsze dzieci zagrożone były w zastraszającym stopniu przez gruźli
cę. RGO wskazywała dalej na dużą liczbę młodych mężczyzn, których
jako niezdolnych do pracy wysłano z powrotem z Rzeszy do Generalnej
Guberni48. Naszkicowany w tym sprawozdaniu obraz warunków ży
ciowych Polaków przedstawiony jest na podstawie dużej ilości opisów,
które drogą okrężną kierowali poszkodowani do Komitetu Opieki pro
sząc o pomoc.
Również ze skargi 40 robotników Zellwollwerkes w Schwarza (Tu
ryngia) wynika, że przy katastrofalnych warunkach mieszkaniowych
rozwijały się bardzo szybko choroby. Zwiększała się ilość insektów,
ponieważ brakowało zarówno mydła, jak i proszku do m ycia49.
Np. w Satzdettfurth-AG przydział środków do prania dla Polaków
45 Tamże, t. XL, dok. NI-3012.
46 Tamże.
47 Proces Kruppa, t. 94.
48 Tamże.
49 AZ Schw., t. 80/13, s. 5. Od 22 IX 1940.

wynosił połowę skąpych racji dla Francuzów oraz Belgów i nie wystar
czał zarówno do mycia, jak i prania50.
Śledztwo prowadzone przez stronę oskarżającą w procesie Kruppa
wykazało, że także pomieszczenia dla robotników przymusowych w jego
zakładach były w pewnym stopniu zawszone, tak że np. pewien le
karz wzbraniał się wejść na teren obozu w Essen. W wyniku tych
świadomych zaniedbań szerzyły się choroby, w wielu wypadkach na
wet tyfus plamisty. W jednym z badań lekarskich z lat 1941—1943
skonstatowano np., że w latach 1942—1943 zwiększyła się ilość robac
twa w obozach magdeburskich51. Gdy w r. 1942 na 613 obozów znaj
dowały się insekty w 153, a więc prawie w 25°/o ogółu obozów,
to w r. 1943 procent ten wynosił już 32,7. We wspomnianej pracy,
w której jedynie marginesowo poruszono to zagadnienie, zaznaczono,
że wszy i pluskwy miały dogodne warunki do gnieżdżenia się w ba
rakach z drewna i łóżkach, które jedynie rzadko dezynfekowano. Po
nadto z pomieszczeń tych nieregularnie wywożono odpadki 52. Po zbom
bardowaniu kilku wielkich obozów przez tydzień nie było w nich
wody, co powodowało, że ich mieszkańcy, mając ograniczoną wolność
poruszania się, nie mogli się myć. Ze względu na oszczędzanie środ
ków opałowych baraki opalano jedynie w ściśle określonych godzi
nach 53. W większości ich znajdowało się za mało klozetów. Kierownik
zakładu w Schwarza pisał w jednym z listów, że w wyniku nieod
powiednich warunków sanitarnych istnieje poważne niebezpieczeń
stwo wybuchu epidemii54.
Jak możemy przekonać się z ciekawej dysertacji medycznej
T. Schrannera55, obok chorób zakaźnych występowały szczególnie
wśród robotników polskich uszkodzenia ciała, będące rezultatem nie
tylko systematycznych zaniedbań, lecz także stałego przemęczenia,
braku odprężenia, a także głodu. Badania prowadzone na terenie Wied
nia nad polskimi robotnikami przemysłowymi wykazały, że w wyniku
wieloletniej pracy przymusowej występowały u nich ciężkie schorzenia
układu trawiennego. Przeprowadzone badania lekarskie ujawniły, że
13,8% wszystkich występujących wśród mężczyzn chorób i 7,2% wśród
kobiet to schorzenia układu trawiennego56. Był to znacznie wyższy
50 AZ Ihr., t. 834.
51 K. H. S c h n e i d e r ,
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procent niż wśród Kroatów, Bułgarów, Greków, a nawet robotników
wschodnich57. Niesłychanie ujemnie odbiło się na robotnikach polskich
i to, że głodzono ich wszystkich już od r. 1939/40, i to zarówno w ujarz
mionej Polsce, jak i faszystowskich Niemczech. Polacy chorowali ma
sowo szczególnie na gruźlicę i inne choroby płuc. Aczkolwiek z obawy
przed zarażeniem przeprowadzano przed transportem do Niemiec szcze
pienia przeciwko gruźlicy, mimo to wśród wysłanych z powrotem, tj. in
walidów i niezdolnych do pracy, znajdowała się znaczna liczba ofiar,
które zachorowały na gruźlicę w Niemczech. T. Schranner ustalił, że
w r. 1940/41 wśród Polaków przywiezionych na roboty, lecz których
ze względu na zły stan zdrowia odesłano do domu, 7,9% chorowało
na płuca. Przy ponownym badaniu pozostałych, po zatrudnieniu
w przemyśle, już w roku 1940/41, okazało się, że 15,12% wszystkich
Polaków uznanych za chorych miało gruźlicę. Procent ten wzrósł
w r. 1941/42 do 17 58. Przyczyną tego był niewątpliwie głód, który
powodował, że ludzie nie mogli znieść bez szkody pracy w ciągłym
napięciu, zwłaszcza że znaczna część Polaków przybywała do Niemiec
ze złym stanem zdrowia. Wszyscy zgromadzeni w obozie robotnicy
żywili się we wspólnej kuchni zakładu. Częściowo otrzymywali oni
tygodniowe kartki żywnościowe, które oddawali w kantynie za obiady
i zimne posiłki, częściowo mieli jedynie numerki żywnościowe. W ta
kich wypadkach nieraz robotnicy nie mogli otrzymać porcji, która im
formalnie „przysługiwała”. Jak świadczy przykład z Zellwollwerk
Schwarza, sprzeniewierzono tam znaczną część i tak nędznych racji.
Badanie wykazało, że racje żywnościowe Polaków, np. w czerwcu
1940 r., były znacznie niższe niż ustalone w przepisach, w wyniku
czegO' uzyskano czysty zysk w wysokości 10 567 marek59. W jakim sta
nie już w roku 1940 znajdowali się robotnicy w tym zakładzie, wska
zuje skarga pewnego tamtejszego kierownika budowy. Okazało się,
że 9 polskich robotników, których przysłano do pracy, było tak sła
bych, że w ogóle nie mogli nosić zaprawy wapiennej i cegieł 60. W wielu
zakładach zdecydowano się od końca 1941 r. żywić Polaków razem
z robotnikami wschodnimi, wskutek czego położenie i tak wyniszczo
nych robotników pogorszyło się katastrofalnie61. To zastosowane przez
koncerny „uproszczenie” wskazuje, że godziły się one całkowicie z ra
sistowskimi i himmlerowskimi planami wyniszczenia, które bez róż
57 Tamże, s. 26.
58 Tamże, s. 43.
58 AZ Schw., t. 80/31 i 81/20, s. 3.
60 Tamże, t. 36/11.
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na terenie Rzeszy i „obszarów wcielonych”, t. II, Poznań 1955, s. 105, przyp. 10.

nicy przewidywały bezwzględny wyzysk zarówno Polaków, jak oby
wateli Związku Radzieckiego, a w końcu „wyniszczenie przez pracę”.
System wyżywienia robotników przymusowych z państw wschod
nich był częścią faszystowskiego programu wyniszczenia. Potworny
najazd prawie na wszystkie państwa Europy i bezwzględne obrabowy
wanie rolnictwa, szczególnie polskiego i radzieckiego, przyczyniły się
do tego, że Niemcy do r. 1943/44 rozporządzały nadwyżką środków
żywności. Według szacunku US-Strategi Bombing Surey spożycie lud
ności niemieckiej zmniejszyło się w latach 1941/44 o 20%, a ilość rozdzie
lonych kalorii w r. 1943/44 utrzymała się na poziomie 1939/40 r.62
Dopiero w czerwcu 1943 r. racje mięsa spadły o 50%; Wyżywienie
Polaków nie było więc wynikiem złego zaopatrzenia spowodowanego
wojną, lecz odpowiadało imperialistycznym zbrodniczym celom.
Sytuacja żywnościowa stała się jeszcze hardziej krytyczna w 1945 r.,
gdy faszyści usiłowali zdobyć środki żywności w pierwszym rzędzie
kosztem robotników zagranicznych. Racje chleba zniżono do połowy,
a także racje ziemniaków były bardzo nikłe. W tej sytuacji robotnicy
zagraniczni musieli ryzykować wszystko, by utrzymać się przy życiu
do czasu, aż Niemcy hitlerowskie ostatecznie zostaną złamane. Polacy
z narażeniem życia zaopatrywali się w chleb. W okresie tym pracujący
Polacy w piekarniach, fabrykach środków żywności i na wsi pomagali
z całych sił swym głodującym współtowarzyszom63. Wprawdzie bom
bardowania i postępujące ogólne rozpadanie się faszystowskiego aparatu
przemocy ułatwiały tego rodzaju poczynania, niemniej nawet w ostat
nich godzinach wielu robotników zagranicznych przypłaciło je życiem,
ponieważ faszyści karali bezwzględnie nawet za najmniejsze kradzieże.
Jednym z kryterium traktowania robotników zagranicznych, które
zależało zupełnie od przemysłowców, gdyż oni je określali, była ochro
na przeciwlotnicza. W złożonym pod przysięgą państwową zeznaniu
robotnika belgijskiego J. G. o obronie przeciwlotniczej w zakładach
Kruppa stwierdzono: „In Dechenschule-Lager war es uns verboten,
herauszugehen, um den deutschen Schutzraum zu erreichen, der 10
Meter vom Lager entfernt war. Unser ganzer Schutz bestand aus einem
Graben, der mit einer Lage Ziegelsteine und etwas Erde darüber
abgedeckt war. Dies erklärt, warum wir am 23. October 1944, als eine
Bombe nicht einmal auf unseren Graben, sonder in der Nähe fiel,
zwischen 60 und 70 Tote hatten, ohne die Verwundeten zu zählen” 64.
W raporcie strat Harpener Bergbau-AG do Flicka z 14 lipca 1943 r.
stwierdzono np.‘ że po jednym z nalotów bombowych na kopalnie
82 Die deutsche Industrie im Kriege, s. 51.
83 R u s i ń s k i , op. cit., s. 102.
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Ruhry zabito 5 Niemców i 42 cudzoziemców, natomiast ciężko raniono
4 Niemców i 15 cudzoziemców65. Stosunek tych liczb uwidocznia,
w-jakiej mierze robotnicy cudzoziemscy narażeni byli na ataki po
wietrzne.
W pewnym stopniu brzemienny w następstwa dla deportowanych
okazał się fakt, że do ich dyspozycji stała bardzo mała ilość lekarzy,
a w ogóle opieka lekarska była zupełnie niewystarczająca. Gdy Polak
był chory, zabroniono, nawet niemieckiemu majstrowi (Vorarbeiter),
odesłać go do obozu66. O tym, czy dana choroba zostanie uznana
i w ogóle czy lekarz będzie mógł odwiedzić chorego, decydował pracow
nik odpowiedzialny za robotników przymusowych w zakładzie,
np. w Zellwollwerk Schwarza kierownik kontroli placu (Platzkontrolle),
którego wybrano na to stanowisko ze względu na nieopisany sadyzm.
Ten oprawca prześladował bezwzględnie każdego niemieckiego robot
nika, który zająłby się chorym Polakiem. Groził, że „bezwzględnie
wytępi” wszystkich tych, którzy ze względów humanitarnych zaopa
trywaliby robotników zagranicznych w dodatkową żywność lub jedynie
z koleżeństwa zagadnęli do nich 67. O warunkach zdrowotnych robotni
ków u Kruppa powiedział w Norymberdze dr Jäger, dawny lekarz
obozowy, że zaopatrzenie obozów w instrumenty medyczne, bandaże,
lekarstwa i inne środki sanitarne było zupełnie niewystarczające68,
tak że tyfus osutkowy rozszerzył się w niezwykłym stopniu69.
Jak już wskazaliśmy, wzrastający brak siły roboczej oraz zamiar
„racjonalnego” wyzyskania istniejących sił skłoniły faszystowskie orga
ny zaopatrujące przy końcu wojny do wydania polecenia przemysłow
com, by we własnym interesie traktowali robotników zagranicznych
nieco znośniej. Odpowiedzią na to był np. następujący protest zakła
dów Zellwolle-AG: „als dann die scharfen Verordnungen des GBA
Sauckel herauskamen und schlagartig eine humane Behandlung (!)
einsetzen musste, verschwand auch schlagartig die herausgeholte Lei
stung”. W większości wypadków zaproponowali przemysłowcy inne
metody zwiększenia wydajności. W jednym z przemówień podkreślił
E. Milch, inżynier fabryki samolotów, kierownik Centralnego Plano
wania, że akord oraz środki przymusu muszą ulec dalszemu zwiększe
niu. Oprócz tego domagał się w brutalnych słowach, aby przy pomocy
pałki zwiększyć wydajność70. Jak przyznali oskarżeni w Łprocesie
65 Proces Kruppa, t. 89, dok. NI-4736.
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Kruppa, w tym samym czasie na polecenie kierownictwa zakładu wy
konano pałki skórzane oraz rózgi stalowe i rozdano je obozom, w któ
rych przebywali robotnicy zagraniczni71. Koncerny IG-Farben, Krupp
i Siemens w celu „zwiększenia wydajności” założyły należące do zakła
dów obozy koncentracyjne, tak jak to robiło SS, którego zyski płynące
z nadmiernego wyzysku więźniów tych obozów budziły zaciekawienie
i zazdrość monopoli. Obozy te miały im ułatwić szerzenie strachu
i trwogi wśród wszystkich niechętnych do pracy i zatrzymanie w za
kładzie osób „godnych kary”, które zadenuncjowano SS. Według
zeznania F. v. Bülowa, kierownika straży w zakładach Kruppa,
tzw. obóz Dechen-Schule założono przy końcu 1943 r.72, aby godni kary,
których wskazała firma Krupp, mogli dalej w niej pracować. Obozy
karne na terenie zakładów Kruppa były zależne zupełnie od koncernu.
Wszyscy świadkowie stwierdzili jednogłośnie, że ani SS, ani policja
nie wystawiała w nich warty, lecz o c h r o n a z a k ł a d ó w Krup
pa 73. Kierownictwo zakładów postanowiło założyć tego rodzaju obóz
19 września 1942 r. W r. 1945 bronił się Krupp, że również w podob
nych okolicznościach działy się gdzie indziej gorsze rzeczy. W latach
1940—1945 Krupp, IG-Farben i Siemens czynili jednak wszystko,
aby pod każdym względem poprzeć „inicjatywę” SS. Z własnej
inicjatywy zorganizował Krupp, z opłacanych przez niego agentów
gestapo, pewien aparat, który dostarczał mu ofiar do obozu tzw.
Dechen-Schule i Neerfeld-Schule. Rekrutowały się one z robotników
zagranicznych pracujących w zakładach Kruppa. Jak zeznał w Norym
berdze kierownik obozu, Kupkę, płaciła firma specjalne dodatki gestapo
za „szczególne świadczenia” 74. W sprawozdaniu jednego z dawnych
więźniów, który przedstawił szczegółowo warunki, w jakich żyli ludzie
w tych obozach, a które nie różniły się od warunków w obozach kon
centracyjnych, stwierdzono: Krupp wiedział, co czynił. Ci, których
poddano leczeniu i którzy ponownie wrócili do fabryki, „propagowali”:
„Arbeitet und widersetzt Euch nicht, sonst erwartet Euch der Tod” 75.
Podobnie jak Krupp, także Röchling w okręgu Saary oraz Siemens
w Berlinie-Haselhorst posiadali zakładowe obozy koncentracyjne,
w których zginęły z wyczerpania tysiące robotników zagranicznych
ściągniętych przymusowo na roboty76.
71 Proces Kruppa, t. 103. Zeznanie oskarżonego Kupkę.
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W daleko większym stopniu niż Siemens, Krupp i Röchling usiłowała
IG-Farben wyzyskać stworzone przez SS metody i urządzenia tortur
do osiągnięcia możliwie największych korzyści z deportowanych. Jak
wiadomo, nie poprzestała ona na założeniu we własnym zakładzie
prywatnego obozu karnego, lecz rościła sobie prawo do obozu zagłady
w Oświęcimiu jako prywatnego, niewyczerpanego źródła siły robo
czej. Przeto w r. 1941 wybudowała w Monowicach Buna Werk, bez
pośrednio obok Oświęcimia, aby w pełni wyzyskać potencjał ludzki77.
Na skutek nacisku, jaki wywierał wielki koncern, zapewnił Himmler
dla IG-Farben priorytet przy przydzielaniu więźniów z Oświęcimia78.
Po trzech latach w obozie IG-Buna, w którym stale przebywało 10 000
osób, zmarło 120 000 79. Zapotrzebowanie jednak na siłę roboczą było
bez porównania większe. SS mogło zgromadzić zaledwie taką liczbę
robotników, jakiej domagała się IG-Farben. W wypadku, gdy więzień
nie osiągał pożądanej wydajności pracy, meldowano kapo oraz sto
sownie do umowy między IG-Farben i S S 80 zastępowano go innym.
W większości ofiarami tej metody byli Żydzi ze wszystkich krajów
Europy. Aby poza tym powiększyć liczbę robotników, zmusił także
koncern tzw. r o b o t n i k ó w c y w i l n y c h do pobytu w Mono
wicach na podobnych warunkach. Np. w sprawozdaniu z 30 czerwca
1942 r. dotyczącym prac budowlanych stwierdzono, że należałoby do
starczyć 680 polskich robotników przymusowych 81. Priorytet przy „za
stępczych” dostawach, jaki posiadał koncern w związku ze swoją po
zycją, pozwolił IG-Farben w jeszcze większym stopniu niż w wypadku
innych koncernów „odtrącić” wszystkich niemiłych robotników przy
musowych, w tym także robotników cywilnych, i wydać SS. Wyraziło
się to w ogromnej ilości denuncjacji i dostarczaniu robotników do AEL
oraz do obozów koncentracyjnych. Szczególnie typowa dla roli IG-Farben była intensywna współpraca jej straży zakładowej z gestapo przy
nadzorowaniu robotników. W zakładzie Schkopau82 pewien człowiek
pełnił funkcję łącznika między IG-Farben a gestapo. Rozporządzał on
policją cywilną, która na jego rozkaz podejmowała aresztowania
i przesłuchania. W samym tylko listopadzie 19^4 r. zaaresztowano na
77 E. S e e b e r , Sklavenarbeit bei IG-Farben (Auschwitz-Buna 1941—1945)
(Dokumentation der Zeit, Berlin 5 VI 1957, nr 143).
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mocy jego poleceń 50 robotników francuskich 83. W obliczu poważnego
braku siły roboczej przy końcu wojny również IG-Farben zaczęło po
stępować w ten sposób, że starała się nie wypuścić z rąk żadnego ro
botnika zagranicznego, który był zdolny do pracy. Stąd to, podobnie
jak Krupp i Rohling, którzy uczynili to już przedtem, doszła IG-Farben
do przekonania, że należy założyć p r y w a t n e AEL i dostarczać
do nich „winnych kary” zamiast do obozów koncentracyjnych. Na
wniosek W. Diirrfeldsa założył koncern na początku 1944 r. „obóz
wychowawczy” w Monowicach, który nie podlegał SS, lecz koncernowi
chemicznemu, i służył do tego, aby uświadamiać codziennie robotni
kom przymusowym, co im grozi, gdy nie wypełnią żądań zakładu84.
Poza tym ofiarowała się także IG-Farben wychować zbiegów, a także
innych winnych kary z różnych zakładów, na ludzi chętnych do pracy
i odciążyć w ten sposób SS.
Obok prywatnego obozu koncentracyjnego w Monowicach istniał
taki sam w Spergau k/Leuna85. Także ten tzw. AEL podlegał bez
pośrednio IG-Farben-Werk Leuna, tzn. nie płacono żadnej kwoty SS
za znajdujące się w nim osoby. We wszystkich tych prywatnych obo
zach koncentracyjnych przemysłu, które wprawdzie wolniej, niemniej
stale wykazywały tendencję do rozszerzania się, panowały podobne
metody traktowania jak w obozach koncentracyjnych S S 86. Fakt ten
zasługuje tym bardziej na uwagę, że wskazuje wyraźnie, iż przemysł
wcale nie wzbraniał się przed metodami stosowanymi w obozach kon
centracyjnych, a zastrzeżenie wobec SS wypływało jedynie z dążenia
do zysku i walki konkurencyjnej.
Istnienie prywatnych obozów koncentracyjnych w Spergau, Mono
wicach i Dechen-Schule jest również przykładem ścisłego związku
pomiędzy faszyzmem a imperializmem. Sposób traktowania przebywa
jących w nich robotników nie wynika z żadnego „krytycznego poło
żenia”, lecz z dążenia do osiągnięcia dodatkowego zysku, który uczynił
z niemieckich imperialistów nowoczesnych właścicieli niewolników.
Nikt inny, jak tylko same koncerny rozstrzygały o traktowaniu ro
botników przymusowych w przemyśle i właśnie one ciągnęły korzyści
ze zniewolenia i ucisku milionów robotników zagranicznych.
Także dla junkrów otworzyły się olbrzymie możliwości uzyskania
dużych dochodów z wojny łupieżczej w wyniku masowej deportacji.
W pierwszych miesiącach wojny warunki osadzonych w dobrach
ziemskich robotników polskich kształtowały się w podobny sposób jak
83 Tamże.
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podczas pierwszej wojny światowej i Republiki Weimarskiej87. Po
laków umieszczano w prymitywnych warunkach i żywiono jak tanie
bydło robocze oraz pędzono do pracy pod silnym nadzorem „doświad
czonych” katów.
Istotną cechą masowego zatrudniania polskich robotników rolnych
od r. 1939 było to, że „ w y p r ó b o w a n e ” p r z e z p r u s k i c h
j u n k r ó w m e t o d y p r z e m o c y zgadzały się z rozporządzeniami
państwowymi i z pomocą władzy wprowadzono je w całym rolnictwie.
Jak pokazuje jednak rozwój wypadków, od marca/kwietnia 1940 r.
nie zadowolił się faszyzm przejęciem osławionych tradycji pruskich
junkrów. W szybkim tempie wydano nowe rozporządzenia w sprawie
zarobków i sposobu traktowania robotników, które w gruncie rzeczy
realizowały wszystkie „polecenia” i pragnienia staroniemieckiej reak
cji. Na tej drodze spełniły się marzenia Zitzeitza, Bassewitza, Maltzahna
i Schwerina, którzy od dziesiątków lat byli zainteresowani, by pod
upadające ich dobra utrzymać w porządku przy pomocy taniej polskiej
siły roboczej, i zmierzali do tego, aby móc wyzyskiwać ją w sposób
nieograniczony.
Jak w takich warunkach kształtowało się położenie polskich robot
ników rolnych w Niemczech?
Nazistom nie udało się w pełni wprowadzić na wsi brutalnych
przepisów w sprawie traktowania robotników. W rezultacie badania
warunków życiowych możemy dojść do pewnych uogólnień, które od
noszą się do większości polskich robotników rolnych. Jednym z za
sadniczych czynników, który określał warunki życia wszystkich Pola
ków pracujących w gospodarce rolnej, było olbrzymie ograniczenie
wolności ich poruszania się.
Punkt wyjścia do stałego nadzorowania deportowanych, szczegól
nie wszystkich Polaków, miały stanowić obowiązkowe znaki rozpoznaw
cze. Przeprowadzano stałe kontrole w folwarkach i na polach oraz na
kładano ciężkie kary pieniężne na tych, którzy nie nosili w widocz
nym miejscu znaku „P”. Aby deportowanym przeszkodzić w ucieczce
oraz złamać ich siłę oporu, użyli faszyści wszystkich sił do odizolowa
nia od siebie pracujących w poszczególnych folwarkach robotników
i uniemożliwienia kontaktu z rodakami. Dlatego też nie pozwolono
żadnemu Polakowi opuścić miejscowości, w której pracował, bez pozwo
lenia policji88. W jednym ze sprawozdań z 1940 r. stwierdzono, że ro
87 Por. B. D r e w n i a k , Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim (1890
—1918), Poznań 1959, s. 262 i n.; J. N i c h t w e i s s, Die ausländischen Saison

arbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren Gebiete des Deutschen
Reichs, Berlin 1959.
88 Polen, Deutschland und die Oder-Neisse-Grenze, s. 145.

botnikom przymusowym zabroniono nawet opuszczać folwark po pracy.
W tym celu wydało gestapo zakaz wychodzenia w zimie od godziny
20 do 6, a w lecie od 21 do 5. Egzekwowanie tego rodzaju zarządzeń
przymusowych w gospodarstwach chłopskich było w większości wy
padków sprawą policji. Zależało ono od stanu organów wykonawczych
i donosicielskich, przy pomocy których można było kontrolować i kie
rować poczynaniami ludności wiejskiej. Dopiero stopniowo udało się
gestapo wynaleźć metodę, przy pomocy której zmuszano niemieckich
chłopów do wprowadzenia w życie tych rozporządzeń. Rolę organizacji
śledzącej odegrał przy tym „Reichsnährstand” ze swoją rozgałęzioną
siecią tzw. miejscowych przywódców chłopskich89. Obok placówek ge
stapo były to właśnie te organa, które wyzyskiwały swą dokładną
znajomość stosunków miejscowych, aby z jednej strony propagować
wśród pewnych chłopów i właścicieli dóbr zastosowane metody prze
mocy, z drugiej donosić o „przyjaznych Polakom” chłopach. Pewien
pogląd na rolę, jaką odgrywali „przywódcy chłopscy”, daje sprawo
zdanie z powiatu Aschaffenburg. Donoszono w nim wyższym organom:
we wsiach spotyka się zbyt wiele humanitaryzmu wobec polskiej cze
ladzi. Chodzi obecnie o to, aby chłopów „über die Polengefahr zu
schulen, damit sie die Peitsche als ein ständiges Hilfemittel zu Rate
ziehen” 90.
Jak możemy przekonać się na przykładzie Badenii, współpraca róż
nych organów doprowadziła do tego, że położenie Polaków w rolnictwie
w r. 1941 pogorszyło się dalej. Na początku tego roku Krajowy Zwią
zek Chłopów Badenii rozpowszechniał wśród ludności nowe rozporzą
dzenia wydane przez wyższych przywódców SS i partii, dotyczące wprowadżenia kary chłosty. W piśmie okrężnym Krajowy Związek Chłopów
powiadomił wszystkie Powiatowe Związki Chłopów: „Das Züchtigungs
recht steht jedem Betriebsführer für die Landarbeiter polnischen
Volkstums zu, sofern gutes Zureden und Belehrungen ohne Erfolg
waren. Der Betriebsführer darf in einem solchen Fall von keiner
Dienststelle deswegen zur Rechenschaft gezogen werden” 91. W żadnym
wypadku, powiedziano, nie mają Polacy prawa składać skarg92. Wy
raźnie także zabroniono jakiejkolwiek zmiany miejsca pracy. W wy
niku tego otwarto bramy i drzwi samowoli. Polak nie miał żadnych
możliwości uchylić się od szykan i zalężny był zupełnie od woli „praco
89 R u s i ń s k i , op. cit., t. I, s. 273.
90 Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich... Protokół procesu J. Biihlera prowadzonego przed Sądem Najwyższym PRL, t. 125, s. 93 (dalej w skrócie:
Proces Bühlera).
91 MTW, dok. EL-068. Okólnik Krajowego Związku Chłopskiego Badenii...
pkt 12.
92 Tamże, pkt 1; por. też MTW, t. XV, s. 32.

dawcy”. Wyjaśniano w tym względzie: „Die Landarbeiter polnischen
Volkstums haben so lange ... [täglich] zu arbeiten, wie es im Interesse
des Betriebes gelegen ist und vom Betriebsführer verlangt wird. Eine
zeitliche Begrenzung bestehet nicht” 93.
Również w czasie wolnym od pracy skazani byli ci ludzie na byt
więzienny. SS zabroniło odwiedzania kina i gospód. Aby dyskryminację
polskich robotników uczynić bardziej widoczną, wywieszano na gospo
dach w pierwszym roku wojny tablice z napisem: „Für Polen keinen
Zutritt” lub „Für Polen und Hunde Eintritt verboten” 94. Jak pod
kreślono ponownie w piśmie okólnym, także zebrania w stajniach lub
pomieszczeniach mieszkalnych były surowo zabronione. Aby odebrać
polskim robotnikom ostatnią możliwość wzajemnego kontaktowania
się, zabroniono im pod karą używać rowerów. Krajowy Związek Chło
pów cytował rozkaz Himmlera, który nakazywał Polaków „aus der
Hausgemeinschaft zu entfernen und in Stallungen unterzubringen”.
W następnym okresie zabronili faszyści ludności niemieckiej zasiadać
z Polakami do jednego stołu. Aby uczynić każdego polskiego robotnika
podejrzanym i stworzyć przepaść nie do pokonania pomiędzy Niemcami
a Polakami, rozprzestrzeniano, z dużym nakładem kosztów i wysiłku,
kłamstwa o krwawej niedzieli bydgoskiej i rzekomym wymordowaniu
przez Polaków 58 000 Volksdeutschów95. Te ohydne kłamstwa, które
wykorzystał Hitler do usprawiedliwienia napadu na Polskę, spełniały
obecnie ten cel, że usprawiedliwiały wszystkie okropności i przestęp
stwa faszyzmu popełniane na ujarzmionym narodzie polskim. Przez
szkalowanie Polaków usiłowali naziści wzniecić i stale odnawiać uczu
cie nienawiści, co potrzebne im było, aby realizować swoje rozporzą
dzenia. Przy pomocy ulotek i poleceń przywódców chłopów wpajano
stale ludności wiejskiej hasła: „Haltet klaren Abstand von den Polen!”,
„Lasst Polen nicht mit an Euren Tisch essen!”, „Bei Feiern und Festen
haben die Polen nichts zu suchen”, „Lasst keinen Zweifel daran, dass
Ihr die Herren im eigenen Lande seid” 96. Z brutalną przemocą wystę
powało SS przeciwko wszelkim oznakom ściślejszych stosunków po
między polskimi mężczyznami a kobietami niemieckimi. Stosownie do
rozkazu Himmlera najmniejsze podejrzenie pozwalało szpiegom poli
cyjnym denuncjować Polaków w gestapo. W samym tylko' okresie od
18 kwietnia 1941 do 7 stycznia 1942 powieszono w Baden i Elsass 9 pol
93 Tamże, pkt 11.
94 R u s i ń s k i , op. cit., t. II, s. 90.
95 Por. K. M. P o s p i e s z a l s k i , Sprawa 58 000 Volksdeutschów (Documenta
occupationis, t. VII, Poznań 1959); F. H. G e n t z e n , Die Legende von „Bromber
ger Blutsonntag” und die deutsche Fünfte Kolonne in Polen, September 1939,
Berlin 1959, s. 41—82.
96 AZ Schw., t. 61/8. Pismo ulotne.

skich robotników, ponieważ widziano ich z kobietami niemieckimi97.
Na rozkaz RSHA tego rodzaju wypadków nie należało „der Justitz zu
übergeben, da sie es nicht zufriedenstellend löse” 98. Mordowano Po
laków bez śledztwa, wyroku sądowego i zawiadomienia krewnych.
Meldunek otrzymywał wyłącznie Himmler 99.
Przykłady z ostatniego roku wojny świadczą, że faszyści porywali
zarówno starsze dzieci robotników przymusowych, jak i młodsze, uro
dzone w Niemczech, aby je germanizować. Ponieważ polscy robotnicy
przymusowi byli przywiązani do miejsca pracy, w większości nie opa
nowali niemieckiego i nie mieli żadnej swobody poruszania się, stali
bezradni wobec tych brutalnych metod rabunku. Najczęściej udawało
się nazistom tak zatrzeć ślady, że nawet poszukiwania Międzynarodowej
Służby Poszukiwań Dzieci (IRO-Internationalen Kindersuchdienstes 10°),
którą powołano po rozbiciu faszyzmu, pozostawały często bez rezul
tatu. Jak wynika z wypowiedzi nr 8 w procesie norymberskim prze
ciwko Greifeldowi, kierownikowi Głównego Urzędu do Spraw Rasy
i Zasiedlania, .w posiadaniu urzędów rasy znajdowało się przy końcu
wojny ogółem około 92 000 dzieci cudzoziemców. Z dochodzeń IRO
wynika, że 70—80% wszystkich poszukiwanych dzieci w Niemczech
i Austrii stanowiły dzieci polskie. Łatwo z tego wywnioskować, jak
olbrzymia była liczba matek polskich, które obok poniżenia, głodu
i nędzy cierpiały także z powodu uprowadzenia ich małych dzieci101.
Ani na podstawie znanych nam przekazów, ani stojących do dyspo
zycji sprawozdań byłych deportowanych nie da się przedstawić peł
nego obrazu niewolniczych warunków, w jakich musieli oni żyć. Z za
sady zostawiali faszyści miejscowym władzom „wolność”, która przy
czyniała się do rozszerzania systemu przymusu zależnie od okoliczności.
Potwierdza to też jedna wypowiedź Himmlera 102. W ten sposób nakła
dano na Polaków pewne kary przy końcu tygodnia, zabraniano chodze
nia do łaźni, wyznaczano określone godziny zakupów itd. Tego rodzaju
praktyka przybrała takie rozmiary, że Himmler polecił rozkazać miej
97 Proces Biihlera, t. 126, s. 8.
98 Tamże, s. 29.
99 Proces Biihlera, t. 126, s. 42; L. P o 1 i a k o w, J. W u l f , Das Dritte Reich
und seine Diener, Berlin—Grunewald 1956, s. 399.
100 IRO była następczynią UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration).
101 N. S z u m a n n, R. H r a b a r, Germanizacje dzieci polskich w świetle do
kumentów (Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
t. V, s. 111); R. H r a b a r , Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939—1945), Ka
towice 1960.
102 Landeshauptarchiv Potsdam, 1/3156, t. I, s. 25.

scowym urzędom, aby ze względów politycznych nie wydawały pisem
nych ogłoszeń 103.
Szczegółowe postanowienia taryfowe z jednej i liczne wypowiedzi
byłych robotników przymusowych z drugiej strony pozwalają stwier
dzić, że wysokość miesięcznych zarobków wynosiła od 8,50 marki
(dla 14—15-letnich) do 26,50 marki (dla robotników mających ponad
21 la t)104. Nadto klauzula o mniejszej wydajności pracy dawała każde
mu kierownikowi zakładu możność określenia robotnika jako „für
die ihnen übertragenen Arbeiten minderleistungsfähig” i wynagradza
nia go poniżej taryfy płac105. Gdy dana osoba pracowała dłużej niż 10
tygodni, „pracodawcy” przysługiwało prawo dopłacenia do zarobków
po 1 marce na tydzień. Kwotę tę można było wówczas wypłacić, gdy
„[das] Beschäftigungsverhältnis ordnungsgemäss gelöst werden wür
de” 106. Przy pomocy tej „sumy zastawnej” zamierzało państwo hitle
rowskie powstrzymać Polaków przed ucieczką. Podobne metody sto
sowali także junkrzy już podczas pierwszej wojny światowej w sto
sunku do robotników sezonowych.
W wypadku choroby utrzymanie i leczenie zapewniono dalej tylko
w tym wypadku, gdy polski robotnik pracujący na godziny płacił
za dzień 0,50 marki, a otrzymujący wynagrodzenie miesięczne 0,90
marki107. Ponieważ przy głodowych zarobkach robotnicy nie mogli
zebrać żadnych oszczędności, z reguły potrącano im tę kwotę z za
robków.
Niskie zarobki uniemożliwiały robotnikom rolnym udzielanie po
mocy rodzinom pozostawionym w Polsce. Szczególnie ojców rodzin sta
wiało to w przykrej sytuacji, ponieważ do rozpaczliwego życia i cięż
kiej pracy w Niemczech dochodziła jeszcze troska o los rodzin. Posta
nowienia o zarobkach odbijały się jednak katastrofalnie nie tylko na
rodzinach czy dzieciach deportowanych. Bardzo często sami robotnicy
musieli sobie kupować najpotrzebniejsze rzeczy. Ponieważ przy pra
cach rolnych zużywanie się ubioru roboczego było szczególnie duże.,
a odnowienie z powodu braku pieniędzy i bonów możliwe jedynie
w minimalnym stopniu, odzież robotników przybierała stan katastro
falny, który zagrażał zdrowiu ciężko pracujących. W większości wy
padków transportowano do Niemiec ludzi nie przygotowanych, w nie
wystarczającym ubraniu i złym obuwiu. Ponadto mówiono im jeszcze
w r. 1940, że wrócą po żniwach. Dlatego też rzadko dysponowali oni
103 Tamże, s. 37.
104 „Reichstarifordnung”. R u s i ń s k i ,
105 Tamże, s. 275, § 7.
108 Tamże, s. 277, § 14.
107 Tamże, s. 276, § 9.

op. cit., t. II, s. 274, dodatek, s. 283.

zimowym i roboczym ubraniem. W krótkim czasie położenie polskich
robotników rolnych stało się tak poważne, że wielu Polaków musiało
pracować boso i jak meldowały w październiku 1940 r. urzędy pracy,
należało się liczyć z przerwami w pracy 108.
W meldunkach gestapo z Rzeszy mówiono już 29 kwietnia 1940 r.,
że Polacy są „vollkommen heruntergerissen”, „mit um die Füsse gewikkelten Lappen und' Säcken herumliefen bzw. Schuhsohlen mit Drath
umwickelt hätten” 109*1. W innym sprawozdaniu znalazła się ponadto
skarga, że Polacy posiadali jedynie obszarpaną bieliznę i nie mieli
zmianyno. Zamiast regularnie otrzymywać od wywiezionych robotni
ków część ich zarobków dostawali krewni wezwania, aby przysłali do
Niemiec pozostawione przez deportowanych ubrania i bieliznę, szcze
gólnie ubranie robocze, jak też b u ty1U. W ten sposób usiłowali fa
szyści sięgnąć również po resztki dobytku ludności. Ze względu na
złe zaopatrzenie w Polsce wysyłający sami bardzo potrzebowali tych
rzeczy. Przy pomocy takich środków usiłowano obniżyć jeszcze ,,wy
datki” na robotników niewolniczych.
ANTYFASZYSTOWSKI

OPÓR

POLSKICH

ROBOTNIKÓW

PRZYMUSOWYCH

Gdy faszyści niemieccy podejmowali obłąkańcze plany agresji,
uwzględniali w swych rachubach, abstrahując od bogactw naturalnych
państw ujarzmionych, także siłę roboczą społeczeństw prawie całej
Europy. Wpłynęło to niewątpliwie na wynik wojny, gdyż zmuszona
przez faszystów do produkcji zbrojeniowej ludność krajów okupowa
nych przeszkadzała ich zamiarom i mimo zastosowania najbrutalniejszej przemocy opierała się daleko idącemu wyzyskowi. W walce tej,
składającej się z niezliczonej ilości wielokrotnie do dnia dzisiejszego
nie zbadanych pojedynczych akcji antyfaszystowskiego oporu, ode
grali też ważną rolę zagraniczni robotnicy przymusowi. Pod okiem
faszystowskiego katą, w obliczu komór gazowych i szubienicy, jeszcze
w więzieniu przyczyniło się wielu tych ludzi do tego, że w wyniku
akcji sabotażowej powstawały trudności przy produkcji wojennej
i zaopatrywaniu frontu, co przyśpieszało klęskę hitleryzmu. Ze względu
na organizowanie grup oporu, propagandę antyfaszystowską i pro
wadzoną w najcięższych warunkach walkę przeciwko zniechęceniu
i zwątpieniu kolegów, przez sabotaż i akcję przyczyniającą, się do
spadku produkcji masy robotników zagranicznych w Niemczech stały
tos proces Btihlera, t. 125, s. 118.
109 Archiwum Instytutu Marksizmu-Leninizmu (dalej w skrócie: IML), Ber
lin, 40/4/a, t. II, s. 120.
no proces Btihlera, t. 125, s. 91.
111 AZ Thr., plakat; por. też Proces Btihlera, t. 113, s. 145.

się czynnikiem, który naziści musieli uwzględniać we wszystkich ra
chubach. Również deportowani Polacy, których przykład interesuje
nas specjalnie w tym szkicu, mieli w tej walce istotny udział112. Na
leżeli oni do pierwszych, którzy pokazali faszystom, że ani demagogia,
ani brutalny terror nie są w stanie na dłuższą metę złamać oporu
narodów przeciwko zagrażającym ludzkości planom agresorów. Nie
zwracając uwagi na zagrożenie swego życia, już od początku wojny
sprzeciwili się oni wywozowi do Niemiec i tym samym zmusili fa
szystów do szybkiego sięgnięcia po, siły zbrojne, z których korzystano
przy wywożeniu na roboty przymusowe. Masowe ucieczki spowodo
wały, że musiano zrewidować i zmniejszyć dotychczasowe plany wy
wozu. W tym pierwszym etapie nie zorganizowanej walki ukazywały
się pisma ulotne i biuletyny, które nawoływały społeczeństwo do jedno
litego i zdecydowanego oporu. W jednym z faszystowskich sprawo
zdań z 8 lipca 1940 r. o położeniu w powiecie puławskim donoszono,
że uciekinierów pokrzepiało na duchu pismo ulotne „Polska żyje”.
W piśmie tym stwierdzono, że młodzież słusznie buntuje się przeciwko
wyjazdowi do Niemiec. Plan wyzyskania Polskich mężczyzn w Niem
czech — jak to nazywano — pomyślany był jedynie z korzyścią dla
Niemiec faszystowskich, dla zniszczenia zdrowotności i moralnej siły
oporu najlepszych jednostek wśród młodzieży polskiej. Ulotka konklu
dowała: „Nie może być żadnej wątpliwości, o co idzie. Najlepszą odpo
wiedź daje wieś, która z własnej inicjatywy organizuje się do obrony
i w najprzeróżniejszy sposób broni się przed rolą zhańbionych niewol
ników” 113.
:^
Ofiarna i odważna walka ludności wiejskiej miała dla agresorów
przykre następstwa, ponieważ ilość transportów pozostawała daleko
w tyle w stosunku do żądań faszystowskiej gospodarki wojennej, a zapo
wiedziany pyszałkowato przez Franka przywóz miliona robotników
w r. 1940 urzeczywistniono jedynie w części114. Wynikiem uporczywej
walki narodu polskiego było też to, że zamiast przewidzianej do maja
1940 r. liczby 500 000 robotników deportowano jedynie 160 000 robotni
ków rolnych i 50 000 przemysłowych 115*. Chociaż w pierwszych latach
wojny, szczególnie po napadzie na Związek Radziecki, koncentracja
sił zbrojnych w Polsce była nadzwyczaj duża i każdy opór związany

112 Por. obszerne przedstawienie walki polskich robotników przymusowych
w faszystowskich Niemczech w pracy E. S e e b e r , Die Verschleppung polnischer

Bürger...
113 proces Bühlera, t. 27, s. 105.
114 Proces Kruppa, t. 94, dok. 1375-PS. Pismo Franka z 25 I 1940.
115 Tagebuch von Hans Frank..., t. I, 1940, s. 333, z 21 IV 1940. Konferencja
Franka z Bühlerem, Krügerem, Frauendorferem i Seyss-Inquartem.

był z wielkim niebezpieczeństwem, niemniej skarżył się w jesieni
1941 r. gubernator Warszawy, że: „polizeiliche Hilfe nicht gross genung
[sei]”, aby zaaresztować dużą liczbę przeznaczonych do odtransporto
wania Polaków, którzy się nie zgłosili116.
Załamanie się planów wojny błyskawicznej w Związku Radzieckim
stworzyło nowe warunki walki z okupantem. Szczególnie po zwycię
stwie armii radzieckiej pod Stalingradem ruch oporu w Polsce przy
brał na sile. W wyniku planowych napadów na urzędy pracy udało
się partyzantom rozszerzyć wśród faszystowskich „urzędników” admini
stracji Franka strach i obawę, tak że zmniejszyła się bardzo skutecz
ność ich działania.
Ważną rolę w walce przeciwko deportacji odegrało np. zastrze
lenie Hoffmanna, kierownika urzędu pracy w Warszawie. Znaczenie
tych zamachów było tym większe, gdy równocześnie w urzędach nisz
czono wszystkie kartoteki i akta 117.
Ponadto usiłowali partyzanci pomóc w ucieczce Polakom zgro
madzonym w tzw. obozach przejściowych 118, a nawet uderzać na całe
transporty robotników przymusowych, aby uwolnić ich z zamkniętych
wagonów bydlęcych. Jednej z grup oporu udało się np. zatrzymać po
ciąg podczas jazdy. Partyzanci zagrozili bronią konwojentom towarzy
szącym pociągowi i uwolnili wiezionych Polaków119120.
Komendy urzędów pracy ciągle podejmowały nagłe napady na wsie,
podjeżdżały autami ciężarowymi, obstawiały domy policją i wypędzały
bezbronnych mieszkańców. W latach 1943—1944 ruch oporu był
jednak na tyle silny, że musiano zaniechać tego rodzaju „transpor
tów” na obszarach trudnych do przebycia lub przejazdach przez lasy.
Jego aktywność, znajomość terenu i szybkie orientowanie się w sytuacji
uniemożliwiały faszystom podejmowanie nocnych napadów bez uży
cia dużej ilości policji.
Następnym krokiem było atakowanie samochodów również w biały
dzień. Tak np. w maju 1943 r. skarżył się kierownik wydziału pracy
okręgu radomskiego, że nawet w dzień atakują partyzanci komendę
policji specjalnej urzędu pracy w Kielcach, zastrzelono np. agenta urzę
du pracy i uwolniono zaaresztowanego Polaka 12°.

118
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Berichte des Gouverneurs, sier
pień 1941.
117 Tamże.
118 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej w skrócie: ŻIH).
Sprawozdanie o położeniu z 12 I 1943.
119 Tagebuch Hans Franks w MTW, t. XXIX, s. 296 i n.
120 Tamże.

Każda poszczególna akcja grup oporu miała bezpośredni wpływ na
„transporty”, ponieważ opór wiązał siły faszystowskie, a tym samym
odciągał je od plądrowania i rabunku ludności.
Utrudnianie deportacji stanowiło jedynie pewną formę sabotażu
faszystowskich zbrojeń wojennych. Równocześnie chodziło też o to,
by przekonać wszystkich Polaków wywiezionych do Niemiec, że walka
narodu polskiego przeciwko ciemiężcom może i musi być prowadzona
dalej z całych sił w faszystowskim rolnictwie i przemyśle. Przy po
mocy pism ulotnych i propagandy szeptanej budzono przekonanie,
że każdy sabotaż w niemieckim uzbrojeniu przyczynia się do skrócenia
okresu ucisku Polaków i przyśpiesza złamanie faszyzmu.
Począwszy od pierwszych tygodni pracy przymusowej w Niem
czech do końca wojny ucieczka stanowiła najbardziej maisową formę
walki deportowanych Polaków przeciwko faszystowskiemu uciskowi.
Według tzw. „meldunków z Rzeszy”, które sporządzało gestapo, zaare
sztowano w r. 1942, przeważnie zbiegów, następującą ilość osób, które
zrzekły się pracy 121.
Miesiąc
maj
czerwiec
lipiec
sierpień

Polacy

Robotnicy wschodni

4 842
4 879
5 988
6 751

2 268
5 737
11 736
20 422

Niewątpliwie procent udanych ucieczek zmniejszył się z upływem
wojny wskutek wzmocnienia się faszystowskiego aparatu przemocy,
niemniej wielu deportowanym udało się zbiec do Polski i ukryć wśród
rodaków 122, gdzie żyli przeważnie ze szmuglu środków żywności i czę
sto uczestniczyli aktywnie w ruchu oporu.
Abstrahując od udanych wypadków zbiegostwa, już samo podej
mowanie' ucieczki miało istotne znaczenie w walce przeciwko faszy
stom.
Niepewność i obawa faszystów przed powstaniem w kraju spowo
dowała, że wstrzymywano wysyłkę na front lub ściągano z frontu
tysiące Niemców zdolnych do walki, aby zorganizować ich w tzw.
Straż Wiejską. Oddziały te, zorganizowane specjalnie w r. 1942 123
do strzeżenia jeńców wojennych oraz robotników cudzoziemskich, po
121 IML, 42/8/a, s. 00069; 42/1/a, s. 227—232; tamże, s. 128—133; tamże, s. 22—26.
122 Tamże, 42/8/a, s. 00041.
123 Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936—1945, praca zbiorowa, Koblenz
1957.

wstały przede wszystkim na wsi, a następnie też w miastach, i otrzy
mały specjalne wyszkolenie od policji porządkowej. Głównym celem,
tej policji pomocniczej, organizowanej z dużym nakładem kosztów,
było — jak przewidywał to plan Hitlera z 1942 r. — urządzanie co
pewien okres obław na zbiegłych cudzoziemców, jak też zapobieganie
innym wystąpieniom 124.
W wyniku masowego zbiegostwa zmuszeni zostali w końcu faszyści
odejść nawet od swych początkowych metod urządzania obław wy
łącznie przez sipo (oddział „Alfa”) i przeprowadzać ogólne akcje przy
użyciu wszystkich sił policyjnych, łącznie ze Strażą Wiejską i Strażą
Miejską (oddział „Beta”) 125. Oznaczało to, że masowe zbiegostwo do
prowadziło w znacznym stopniu do tego, iż wiązało faszystowskie siły
zbrojne i w ten sposób odciągało je z frontu.
Na podstawie wyzyskanych dokumentów można stwierdzić, że
aktywność oraz stan organizacyjny polskich grup w Niemczech wzrosły
znacznie po napadzie Niemiec na Związek Radziecki. Gestapo z Hano
weru meldowało np., że zarówno z listów, jak wzrastającej aktywności
Polaków wynika, iż udział Związku Radzieckiego w wojnie uważali
oni za zapowiedź pewnej klęski faszystów126. Przyczyniło się to do
powstania w następnych latach braterskich stosunków pomiędzy Po
lakami a obywatelami Związku Radzieckiego. Jak udowodnił w swoich
wartościowych badaniach historyk radziecki Brodski, w różnych miej
scowościach Niemiec, np. w Hansa-Metallwerke w Stuttgarcie, po
wstały ośrodki oporu organizowane pod kierunkiem polsko-radzieckim,
które nie zważając na grożące niebezpieczeństwo gotowe były do aktyw
nej walki zbrojnej 127.
We wszystkich częściach Niemiec rosła ilość organizowanych przez
Polaków wypadków sabotażu w przemyśle zbrojeniowym, który sta
nowił najczulszy punkt faszystowskiej gospodarki. Główne wysiłki ro
botników polskich koncentrowały się na przemyśle amunicyjnym, ma
teriałów podstawowych i chemicznym, jak również na ruchu towaro
wym, aby wszystkimi możliwymi środkami hamować posiłki i w ten
sposób osłabić front.
Ze znanej nam olbrzymiej ilości sabotaży wybierzmy jedynie kilka.
Polscy robotnicy przymusowi spowodowali np. w sierpniu 1942 r.
w Düsseldorfie poważną awarię w przemyśle zbrojeniowym, uszka
dzając kabel, przez który przepływał prąd o napięciu 500 woltów,
124 J. A. B r o d s k i , Oswoboditielnaja borba sowietskich ludiej w faszistskoj
Giermanii (1943—1945 g.) (Woprosy Istorii, 1957, 3, s. 87).
125 Tamże.
126 IML, 41/3/a, s. 195.
127 Por. B r o d s k i , op. cit., s. 89—90.

w wyniku czego nastąpiło krótkie spięcie oraz chwilowe przerwanie
pracy 128.
Duże znaczenie miała także akcja przeprowadzona przez dwóch pol
skich robotników w Toruniu. Przy wysmarowywaniu form odlewniczych
do granatów użyli oni zamiast przepisanego czarnego stalowego piasku
formierskiego żółtego piasku formierskiego, co spowodowało, że 5000
granatów piętnastocentymetrowych nie nadawało się do użytku i mu
siano je przetopić 129.
Szczególnie skuteczny był sabotaż, gdy chodzi o ruch towarowy.
Wynika to z pewnej notatki Zellwollwerk Schwarza, w której znajdo
wała się następująca skarga: „dass Stückgutssendungen, auch unter
der Voraussetzung, dass sie nicht fehlgeleitet werden, eine Laufzeit
von ca. 3 bis 4 Wochen haben” 13°. Spowodowane było to tym, jak
wyjaśniał kierownik zakładu, że „jedynie robotnicy zagraniczni” pra
cowali na dworcach towarowych.
Poważne wyniki przyniosło propagowane przez międzynarodowy
ruch oporu hasło: „Pracuj powoli”, do którego stosowała się większość
robotników polskich. Wielokrotnie skarżyły się koncerny, że wydajność
pracy Polaków nie sięga wyżej niż 65—75% wydajności robotników
niemieckich 131. Niewątpliwie nie grały przy tym głównej roli głodowe
racje oraz słabość robotników, lecz ich wrogie, bojowe stanowisko wo
bec faszystowskich wyzyskiwaczy.
W wyniku ogólnego wysiłku polskich robotników i niemieckich
komunistów udało się stworzyć w zakładach szeroki front antyfaszy
stowski. Współpraca ta doprowadziła w końcu do tego, że podniosła
się skuteczność akcji, której przykładem może być np. walka w zakła
dach Hasag w Lipsku132. Zwłaszcza podczas alarmów przeciwlotni
czych udawało się przeprowadzić polskim i niemieckim robotnikom
szereg akcji nielegalnych, jak pomieszać różne części do budowy
panzerfaustów czy uszkodzić miny przez rozluźnienie niektórych ich
elementów. W wyniku tego rodzaju poczynań uszkodzono też nie
zliczone ilości szybkostrzelnej broni pokładowej, którą produkowano
również w tym zakładzie 133.
Jak stwierdzili jednogłośnie pozostali przy życiu towarzysze nie
mieckiej grupy oporu w Hasagu, z biegiem czasu akcja ta przybrała
128 IML, Berlin, 42/7/a, a. 00185.
129 Tamże, 42/1/a, s. 210.
130 AZ Schw., t. 57/78.
131 Wg statystyki podanej w czerwcu 1942 r. przez Sauckela cytowanej u K uc z y ń s k i e g o , op. cit., s. 271.
132 Wspomnienia Maxa Waltera, Archiv des Museums für die Geschichte der
Leipziger Arbeiterbewegung, Akta 49.
133 Tamże.

takie rozmiary, że odbierający broń oficerowie odrzucili na początku
1945 r. zakup w tej fabryce i nakazali dokładną kontrolę. Przeznaczono
10 000 marek temu, kto wykryje nielegalną pracę w zakładzie. Mimo
tego tempo pracy osiągnęło swój najniższy punkt właśnie w okresie
nadzoru gestapo 134.
Heroiczna walka polskich i niemieckich robotników w zakładach
zbrojeniowych jest chlubną kartą w historii walki oporu robotników
polskich i niemieckich. Była ona przykładem proletariackiego inter
nacjonalizmu, który także w warunkach terroru faszystowskiego nigdy
nie został zachwiany. Komuniści niemieccy wyjaśniali niestrudzenie,
że wojna i deportacja milionów robotników zagranicznych nie były
nigdy w interesie narodu niemieckiego, lecz leżały wyłącznie w inte
resie prowadzących wojnę. Przy pomocy pism ulotnych i nielegalnych
audycji radiowych wyjaśniali oni 5robotnikom niemieckim, że tania
siła robotników zagranicznych ma służyć również do tego, aby zniżyć
zarobki robotników niemieckich, że wojna i wywożenie na przymusowe
roboty robotników różnych narodowości łączyły się z uciskiem ro
botników niemieckich135. W przemówieniu radiowym z Moskwy
13 sierpnia 1942 r. nawoływał robotników niemieckich członek KC KPD
Wilhelm Florian: „Mit eurem eigenen wie mit dem Schweiss der
ausländischen Zwangsarbeiter führt die Verbrecherbande den Krieg
weiter, durch den die europäischen Arbeiter, darunter auch ihr, fester
in faschistische Ketten der Unfreiheit geschlagen werden sollen ...
Stellt eine feste Kampffront zwischen euch und den ausländischen
Brüdern her für die rascheste Beendigung des Krieges mit allen Mit
teln, für den Sturz der faschistischen Machthaber in Deutschland” 136.
Zachowanie się wobec podbitych przez faszystów narodów było nie
tylko kryterium uczciwości oporu przeciwko Hitlerowi, lecz w równym
stopniu świadectwem stosunku do własnego narodu. Skoro uczciwi antyfaszyści w Niemczech stali się wiernymi towarzyszami uciskanych ro
botników zagranicznych w walce o wyzwolenie, bronili oni najgłęb
szych interesów narodowych, ponieważ Niemcy mogły być jedynie
wówczas wolne, gdy na zawsze zerwą z polityką ucisku obcych na
rodów, gdy zostanie złamana bez reszty nie tylko władza Hitlera, lecz
także szowinistycznego, antyhumanitarnego i antynarodowego nie
mieckiego imperializmu.
134 Tamże.
135 IML, Berlin 41/8/a, s. 00268. Tekst wykrytej przez gestapo przesyłki.
136 L. E i n i c k e, Die antifaschistische Bewegung... (Beiträge zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung. Sonderheft zum 15. Jahrestag der Befreiung
Deutschlands vom Hitlerfaschismus, 1960, s. 44).
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TERESA WŁODARSKA

MEMORIAŁ DOTYCZĄCY POŁOŻENIA BIEDOTY WIEJSKIEJ W WOL
NYM PAŃSTWIE STANOWYM KSIĄŻNO W 1855 ROKU
Rodzina Hochbergów z Książnd objęła w 1847 r. dobra pszczyńskie
po książętach Anhalt-Koethen. Jan Henryk X, hrabia Hochberg, prze
niósł swoją siedzibę do Pszczyny, a pełnomocnikiem jego w Książnie
został w 1849 r. Ferdynand Adolf Robert Sander, którego obowiązkiem
było przekazywanie sprawozdań gospodarczych z tamtejszych terenów
do Pszczyny.
W trakcie porządkowania zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich
w Pszczynie natrafiono na oryginalne sprawozdanie Sandera z 1855 r.
dotyczące trudnych warunków życia biedoty z miejscowości należących
do Hochbergów.
Memoriał ten składa się z 2 części. W pierwszej Sander przedstawia
okropne warunki bytowania biedoty wiejskiej, w drugiej zaś poddaje
ostrej krytyce dotychczasowe ustawodawstwo pruskie dotyczące walki
z włóczęgostwem i żebractwem oraz wysuwa własny projekt rozwią
zania tego problemu.
Szczególnie interesująca jest dla nas część pierwsza, w której bez
stronny sprawozdawca opisuje nieludzkie wprost warunki życia tka
czy, robotników i biedoty wiejskiej. Po przeprowadzeniu dokładnej
analizy zarobków różnych grup ludności zamieszkującej dobra Hoch
bergów na Dolnym Śląsku Sander dochodzi do wniosku, że wydatki
na samą tylko żywność przekraczały w sposób wyraźny dochody prze
ciętnej rodziny, wskutek czego chleb stanowił rzadki przysmak, a pod
stawowym pożywieniem była zupa z czarnej mąki lub otrąb. Nic więc
dziwnego, że ludzie ci nie byli zdolni do żadnego wysiłku fizycznego.
Tak wyglądał los ludzi pracujących, a ze sprawozdania wynika, że
duża część ludności była pozbawiona pracy. Ci bezrobotni karani byli
za żebranie i włóczęgostwo więzieniem, które stało się — jak pisze
Sander — marzeniem wielu bezdomnych i głodnych. Skrajna nędza
i brak widoków na poprawę tragicznego losu doprowadziły do stopnio

wego zaniku wszelkich szlachetniejszych uczuć u tej ludności i stwa
rzały dogodne podłoże do> kompletnej demoralizacji.
W drugiej części memoriału Sander, pisząc o charytatywnej dzia
łalności księcia, który przekazał 1000 talarów na udzielenie zapomóg,
krytykuje tego rodzaju działalność, wykazując całą jej bezsilność wobec
ogromu nędzy. Powyższej dotacji książęcej przeciwstawia on sumę
60 000 talarów potrzebnych rocznie na najskromniejsze wyżywienie
ogromnej rzeszy bezrobotnych. Sander krytykuje również ostro pań
stwowe ustawodawstwo dotyczące zaopatrzenia biednych jako niewy
konalne i bezcelowe. Ustawodawstwo to przewidywało utrzymanie
biednych przez związki charytatywne lub przez krewnych, lecz związki
nie były w stanie zebrać odpowiednich funduszów na powyższy cel,
a krewni, wobec których miał być zastosowany ustawowy przymus
utrzymania biednej rodziny, znajdowali się najczęściej w nie lepszej
sytuacji materialnej. Ale wysunięty przez Sandera projekt rozwiąza
nia palącej sprawy żebractwa i nędzy przez zakładanie dla każdej
prowincji dużych zakładów dla ubogich, na których utrzymanie- łożyć
miałoby państwo i zamożniejsza ludność, był też nie do przeprowadze
nia, gdyż w zasadzie walczył on ze skutkami, a nie z przyczynami
bezrobocia.
Przedstawiony przeż Sandera obraz warunków, w których żyła lud
ność państwa stanowego Książno, wydaje się wprost niewiarogodny.
Nie możemy jednak podejrzewać tego wysokiego urzędnika książęcego
o jakieś specjalne sympatie dla tejże ludności. Świadectwo wydane
przez niego musiało być obiektywne, tym więcej że przejaskrawienie
tych faktów mogło spowodować przecież niełaskę księcia.
Warunki życia proletariatu przedstawione w tym memoriale były
powszechne w owych czasach, gdyż już w 1844 r. doprowadziły do
krwawego powstania tkaczy dolnośląskich. Przytoczony tekst świadczy,
że 10 lat po tym powstaniu nie uległy one żadnej poprawie.
Poniżej podaje się tekst memoriału w oryginale.
Memoriał F.A.R. Sandera do Jana Henryka hr. Hochberga

Książno 6 II 1855
Pszczyna, Archiwum Książąt Pszczyńskich, VIII—97
Eurer Durchlaucht Höchstem Befehle vom lsten d. Mts. gemäss, verfehle ich
riicht, folgendes unterthänigst zu berichten:
Der Nothstand auf der Freien Standesherrschaft Fürstenstein und auf
den Herrschaften und Gütern im Bolkenhainer Kreise, so wie wohl überhaupt
in unserm Gebirge, hat eine bedeutende Höhe erreicht. Die arbeitende Klasse, d. h.
diejenige Bevölkerung, welche nicht bettelnd herumzieht, ist nicht im Stande,
die zu einem menschlichen Leben erforderlichen Subsistenzmittel zu verdienen.

Die Weber haben, wie ich höre, schon längst nicht mehr Wechselwerften, sie
verdienen daher wöchentlich etwa 20 bis 25 Sgr., täglich also 3 bis 3 V2 Sgi.,
wovon bei dem notorischen Kinderreichthum grade dieser Bevölkerungsklasse
gering gerechnet durchschnittlich 4 Personen leben sollen. Das Pfund Brodt
geringer Sorte kostet mindestens 1 Sgr. 2 Pf. (conf. „Waldenburger Kreisblatt”,
Nr. 10, Seite 51, und „Schweidnitzer Kreisblatt”, Nr. 5, S. 49), für das tägliche
Lohn können also nicht volle 3 Pfund Brodt werden, die zur Erhaltung von 4
Personen nicht ausreichen würden. Das Brodt ist daher, da der Arbeiter auf
Feuerung, Schulgeld u.s.w. — an Ausgaben aüf Bekleidung ist gar nicht zu
denken — beschaffen soll, bei vielen schon lange ein nicht mehr zu erschwingen
der Leckerbissen. Die Nahrung dieser Leute besteht vielmehr in Schwarzmehl
oder Kleiensuppe. Kein Wunder, wenn dieselben von Kräften kommen und zu
jeder körperliche Anstrengung erfordernden Arbeit untauglich werden.
Wer von ihnen sein eigenes Haus hat, soll überdies Grundabgaben und der
Inwohner Miethszins bezahlen. Die Abgaben werden noch so ziemlich berichtigt,
die Miethszinsen schlecht oder gar nicht. Der Vermiether hat daher keine Mittel
zur Verzinsung der Hypothekenschulden und infolge dessen mehren sich die
Subhastationen beim Kreisgericht zu Waldenburg und der Gerichts-Kommission
zu Friedland bedeutend.
Dass von den kleinen Grundbesitzern bei so beklagenswerthen Zuständen
von ihrem geringen Verdienste nichts auf die bauliche Unterhaltung ihrer
Gebäude verwandt werden kann, liegt auf der Hand. Daraus folgt, dass solche
kleine Grundstücke weit unter ihrem ehemaligen Werthe verkauft werden. Beim
nothwendigen Verkaufe des Mehrleinschen Hausgenosshauses Nr. 3 zu Dorfbach
und bei einem anderen Verkaufe im Bezirk der Gerichtskommission zu Friedland
deckte das Kaufgeld nicht einmal die Subhastationskosten. Unter solchen
Umständen fallen die kleinen Hypotheken-Kapitalien, /welche auf solchen Grund
stücken haften und die Ersparnisse ebenfalls armer Leute sind, ganz oder theilweise aus, und der Subhastat und häufig auch seine Gläubiger werden Bettler.
Kaum anders verhält es sich mit den Tagearbeitem. Der Chausseebau-Fiscus
beschäftigt einige 20 Personen mit Zerkleinerung der Steine auf der Chaussee
von Sorgau nach Freiburg. Seit wir Schnee haben und die Steinklopfer die
Steine aus dem Schnee herausscharren müssen, bevor sie zur eingentlichen
Arbeit kommen, verdienen sie täglich nicht 5 Sgr.
Und doch sind diese Leute noch in günstigerer Lage, da sie wenigstens
irgend einen Verdienst haben. In solcher Lage ist ein bedeutend grösserer Theil
nicht, für den es gar keine Arbeit gibt. Denn es zeigt sich jedesmal bei hohen
Preisen der Lebensmittel, dass die Rustikalen aus Sparsamkeit und Geiz, und
der Bürgerstand in den Städten grossentheils aus wirklicher Noth das Dienstboten-Personal vermindern und so die Zahl der brodtlosen Tagearbeiter vermeh
ren helfen.
Auf diese Weise macht die Verarmung riesenmässige Schritte. Die brodtlosen
Arbeiter können füglich nichts anderes thun, als ihren Unterhalt zusammenbet
teln, wie die Arbeitsunfähigen. Das Verbot des Betteins wird bei solchen
Zuständen illusorisch. Da die Strafe des Betteins Gefängnisstrafe, d.h. eine
warme Stube und ausreichende Beköstigung ist, so wird sie für die Bettler
eine Wohlthat, nach der sie selbst verlangen. Dies und der durch das Betteln
erzeugte Hang zum unthätigen Herumlaufen vermehrt wieder die ohnedies in
bedeutendem Masse vorhandene Immoralität und untergräbt alles Ehrgefühl
und Selbstvertrauen. Die völlige Entsittlichung und Entmenschlichung muss —
ich kann wohl dreist behaupten bei der Mehrzahl der Bevölkerung — psycho
logisch nothwendig daraus resultiren. Meinestheils wunetere ich mich daher

auch gar nicht, wenn ich sehe und höre, mit weich widerlichen Anfeindungen
die Armen sich gegenseitig verfolgen, wie sie Jedem das missgönnen, was er
von Eurer Durchlaucht Liberalität oder sonst empfängt, von Dankbarkeit nichts
kennen, wie alle der Menschheit heiligen Gefühle in ihnen abgestorben sind.
Zur Beseitigung solcher Zustände reichen die Kräfte des Einzelnen nicht
aus. Als Euer Durchlaucht im vorigen Jahre die bedeutende Summe von 1000 Thl.
vertheilen liessen, sind davon 1244 Familien unterstützt worden. Da hierunter
bejahrte Personen enthalten sind, so w ill ich die durchschnittliche Kopfzahl
jeder Familie nur auf 2, also jedenfalls viel zu wenig annehmen. Dennoch
ergeben sich dadurch 2488 Personen, welche von den Ortsgerichten der zur
Freien Standesherrschaft Fürstenstein gehörigen 41 Dörfer in die Kathegorie
der zu unterstüzenden Armen gerechnet worden sind.
Das Armenverpflegungsregiement vom 7. Jan. 1749 bestimmt zur Unterhaltung
einer arbeitslosen oder arbeitsunfähigen Person täglich IV2 Pfund Brodt, welche
jetzt mindestens 1 Sgr. 11 Pf. kosten, und 1 Kreuzer Geld oder 4 Pf. Zum
Unterhalt jeder Person würden also täglich 2 Sgr. 3 Pf., zum Unterhalt der 2488
Personen täglich 186 Thl. 18 Sgr. und zum Unterhalt der 2488 Personen jährlich
68 109 Thl. erforderlich sein. Die Zahl der zu unterstützenden Personen ist
offenbar zu niedrig verabschlagt, demnach will ich mit Rücksicht darauf, dass die
Preise der Lebensmittel hoffentlich von der jetzigen Höhe bedeutend herabsteigen,
den zur Armenpflege erforderlichen Fond nur auf jährlich 60 000 Thl. veran
schlagen. Es ist völlig unmöglich, dass solche Fonds von den Ortsarmen-Verbänden,
welche nach jetziger Gesetzgebung ihre Armen verpflegen sollen, beschafft
werden können. Denn wollte man auch zugeben, dass die Dominien ungerechter
weise auch in den Zinsdörfern zu dem Armen-Verbande gehören, und dass
die Dominien nach dem durch nichts gerechtfertigten und unbilligen Verhältnisse
des Thallersteuer-Ertrages zu den Lasten der Armenpflege beitragen müssten,
so würde von der berechneten Summe auf Euer Durchlaucht durchschnittlich
etwa 1/5 also 12 000 Thl. entfallen und die Gemeinden müssten 48 000 Thl.
jährlich aufbringen. Beispielsweise führe ich an, dass die Gemeinde Dörnhau —
411 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 36 Personen jährlich mindestens
584 Thl., Dorfbach — 489 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 84 Personen
jährlich mindestens 1460 Thl., Ober Rudolfswaldau — 926 Seelen — zur
Erhaltung von mindestens 140 Personen jährlich mindestens 2920 Thl., Sorgau —
827 Seelen — zur Erhaltung von mindestens 114 Personen jährlich mindestens
2044 Thl. beschaffen müsste. Es liegt auf der Hand, dass dies unbedingt unmöglich
ist. Dies anzuführen erlaube ich mir darum, um wiederholt darzutun, dass die
jetzige Armengesetzgebung völlig unausführbar ist und ihrem Zwecke in keiner
Weise entspricht.
Meines Erachtens können hier nur grossartige Armen-Anstalten das Unglück,
welches für einen grossen Theil der Bevölkerung besteht und sich immer mehr
ausbreitet, wenn nicht beseitigen, so doch mildern.
Die Ortsarmenverbände und die ihnen auferlegten Verpflichtungen müssen
aufgehoben und an ihre Stelle ein den ganzen Staat oder wenigstens jede einzelne
Provinz mit Einschluss der Städte umfassenden Armenverband errichtet, diesem
Provinzial-Armenverbande alle schon bestehenden öffentlichen und Privat-Wohltätigkeits-Anstalten, alle Orts-Armen und sonst für diesen Zweck
bestehenden Kassen überwiesen, ihm das Recht zur Erhebung einen Armensteuer
beigelegt und aus den so beschafften Fonds Kreis-Armen-Anstalten mit Schulen-,
Kranken-, Arbeits- und Straf- und Besserungs-Anstalten errichtet werden.
Die Ortsangehörigkeit, die so viele Konflikte und Prozesse hervorruft und
dadurch einzelnen Kommunen so bedeutende Prozesskosten veranlasst, müsste

aufgehoben und die Provinzial-Angehörigkeit eingeführt werden, die gestatten
würde, dass die jetzt unbenutzten Kräfte der Armen vieler Orte nach Gegenden,
in denen es an Arbeitskräften fehlt, dirigiert würden. Im Grossen würde die
Aufsicht, Belehrung und die Einwirkung auf die moralische Besserung möglich
werden und Hoffnung sein, eine, wenn nicht glücklichere, doch bessere künftige
Generation zu schaffen.
Wenn man berechnet, wieviel jeder nicht ganz Unbarmherzige jetzt jährlich
den Bettlern gibt, was ihn also jetzt die Armenpflege kostet, und man berück
sichtigt, in welchem Zustande der Unbefriedigtheit man lebt, wie man unange
nehm berührt wird, durch den Gedanken, dass das Gegebene einem Unwürdigen
verabreicht ist, oder dass das Dargereichte in keiner Weise der Noth des Bitten
den entspricht, so muss man gern bereit sein, das was man jetzt ohne Befriedi
gung gibt, von Bettlern nicht mehr belästigt, als eine Steuer zu entrichten
mit dem Bewusstsein, dass dadurch ein segensreicher Erfolg erreicht wird.
Durch eine solche Steuer würden erhebliche Summe zu beschaffen sein.
Zieht man ferner in Betracht, dass die Armen nach erfolgter - Unterbringung
in den Kreisarmen-Anstalten viel weniger Veranlassung und Gelegenheit zu
Verbrechen und Vergehungen haben müssten, und dass dabei die gewisse Hoffnung
auf Verminderung der Verbrechen und auf Entvölkerung der nirgends mehr
Platz zur Herberge für die Verurteilten gewährenden Gefängnisse, also auch
auf Verminderung der Kosten der Gefängnisse und der Kriminaljustiz überhaupt
zu hegen ist, so dürfte der Staat, falls er nicht überhaupt die Verpflichtung zur
Armenpflege ganz übernimmt, doch wenigstens in der Lage sein, die Ersparnisse
bei der Kriminal-Justiz und beim Gefängniswesen den Provinzial-Armenverbänden
zu überlassen. Auch hierdurch würden sich, wenn auch nicht sqfort, doch in
Zukunft nicht unbedeutende Mittel für den angegebenen Zweck darbieten.
Endlich ist zu bedenken, dass im Grossen allein bei der Beköstigung der in
einer Anstalt vereinigten Armen sich bedeutende Ersparnisse herausstellen
würden. Man kann gewiss annehmen, dass der Wert desjenigen, was die Armen
sich jetzt zussammenbetteln und von dem sie schlecht leben, hinreichen würde,
um einer grosseren Anzahl von Personen bessere Kost zu verschaffen.
Es scheint mir daher ein Ausweg vorhanden, um hier helfen zu können.
Möchte es Euer Durchlaucht gefallen, bei der bevorstehenden Berathung des
Armengesetzes auf diesen Weg hinzuweisen.
Aus den Zeitungen ersehe ich, dass nach dem Entwurf des neuen Armen
gesetzes die zur Alimentation verpflichteten Verwandten der Armen strenger
als bisher zur Erfüllung ihrer Pflicht angehalten werden sollen. In den bei
Weitem meisten Fällen wird dies den Armen nichts nutzen, da es eine Selten
heit ist, dass Arme vermögende Verwandte haben. Findet ein solcher Ausnahme
fall aber statt, und soll hier ein über die moralische Verpflichtung hinaus gehender
gesetzlicher Zwang ausgeübt werden, so wird es sich sehr häufig zeigen, dass
der fleissige wirtschaftliche Vater dem faulen liederlichen Sohne, der gegen
die väterlichen, Ermahnungen handelt, und ohne dies Schimpf und Schande in
die Familie bringt, erhalten, dass der Vater also der Sündenbock des Sohnes
sein soll. So bei Söhnen, Brüdern den Eltern und Geschwistern gegenüber. Es
scheint mir daher unbillig, dass die Verwandten zur Alimentation derjenigen
verpflichtet sein sollen, über welche das Gesetz ihnen keine Gewalt zugesteht,
denen das Gesetz vielmehr die unbeschränkte persönliche Freiheit, nach Belieben
zu handeln, gewährt. Die gesetzliche Alimentationspflicht der Eltern müsste
meines Erachtens mit dem Zeitpunkte enden, wo die Kinder das väterliche
Haus verlassen, um sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen, und die gesetzliche
Alimentationspflicht der Geschwister ganz aufgehoben werden. Da die Geschwister

von Haus aus in gleichen Vermögensverhältnissen sind, so sehe ich keinen Grund,
warum der eine Bruder durch Fleiss und Sparsamkeit sich ein Vermögen ge
schafft hat, das Vermögen seinen liederlichen Geschwistern opfern müsste. Wo
Unglück, Gebrechen die Ursachen der Armuth der Verwandten sind, wird es
mit gewiss nur seltenen Ausnahmen keines gesetzlichen Zwanges zur Unter
stützung bedürfen.
Endlich ist nicht zu übersehen, welches gegenseitige Verhältnis zwischen
den unterstützenden und den zu alimentierenden Verwandten die Folge eines
gegen die ersteren ausgeübten gesetzlichen Zwanges sein muss: das Familienliebesband wird vollends zerrissen.
Der in Rede stehende Gegenstand ist zu wichtig, als dass ich Eurer Durch
laucht Missfallen zu erregen befürchten darf über diese Auslassungen.
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„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 ludow ej 1, poprzez badania z dziedziny urbanistyki, reprezentowa
nej przez szkice z dziedziny analizy rozplanowania miast w przeszłości i oddzia
ływania zaplecza wiejskiego na miasta w starożytności12, 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 Kozaczewskiego 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 w y
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 W ielkopolsce7. 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 Witelona 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 PW N2,
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 Wrocławia 3. 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
tyw y 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 w y
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 pubblicato 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 brzm i8: „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 i789.
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 w y
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. Birkenmajer 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

daemonunt101 (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 Witelońskich, 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 p isze12: „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 dwuwypukłą 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 w e
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

le c 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. G alosa12, 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 O b 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, militaryzmowi 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 autorów12 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 militaryzmem. 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 w y
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
uwagę publikacja Ludwika Ręgowicza dotycząca wykonania
w zakresie szkolnictwa. Praca ta zwraca uwagę nie tylko
matu, poruszanego raczej rzadko, lecz przede wszystkim
Ludwik Ręgorowicz jest bowiem człowiekiem, na którym
wykonywania postanowień konwencji genewskiej w tzw.
4
AP Wrocław, Zespół
(t. „Rosenberger Aufstand”).
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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 w y
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 Andelina 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 w y
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 Kuderžikovej.
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

Z A P I S K I

S P R A W O Z D A W C Z E

K. C z o k , DIE AUSWIRKUNGEN DES BAUTZENER AUFSTANDES VON
1405 (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961,
s. 108—126).
Przeciwstawiając się lansowanym w niektórych niedawno opublikowanych pra
cach poglądom o braku szerszych wpływów powstań rzemieślniczych w Budziszynie i Zgorzelcu w 1405 r. na inne miasta górnołużyckie, Autor zajął się sze
rzej omówieniem skutków i oddziaływania powstania budziszyńskiego w wyżej
podanym roku. Na podstawie dokładnej analizy źródeł i literatury przedmiotu,
zwłaszcza dawniejszej, stwierdza, że walki klasowe w większych miastach Gór
nych Łużyc wpływały wzajemnie na siebie. Była to przede wszystkim walka
mieszczańskiej, głównie rzemieślniczej opozycji przeciwko patrycjatowi. K. Czok
w przekonywający sposób udowadnia, że walka opozycji mieszczańskiej w Budziszynie miała silny wpływ na współczesne jej wystąpienia rzemieślnicze w Zgo
rzelcu i Żytawie.
J. L.
A. M i k a , ROZWÓJ GOSPODARKI DWORSKIEJ NA ZIEMIACH CZESKICH
OD XIV DO XVII WIEKU (Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych,
t. XXII, rok 1960, Poznań 1961, s. 11—30).
Na podstawie wyników dotychczasowych badań przeprowadzonych przez histo
ryków czechosłowackich Autor daje syntetyczny zarys rozwoju gospodarki dwor
skiej na ziemiach czeskich w nakreślonych w tytule ramach chronologicznych.
Już w najwcześniejszych czeskich źródłach pisanych spotykamy wzmianki
o prowadzeniu przez feudałów własnej gospodarki. Jednakże produkty tej gospo
darki dopiero od XIV w., i to w niedużej ilości, przeznaczone były na zbyt. Je
dyny wyjątek w XIV w. stanowiła hodowla ryb, która niekiedy była ważnym
źródłem ich dochodów. Rozwijała się też ona bardzo wyraźnie w następnych stu
leciach. Od XV w. feudałowie czescy poprzez prywatne miasta i miasteczka za
częli konkurować z miastami królewskimi w dziedzinie wytwórczości rzemieślni
czej oraz wpływać coraz aktywniej na rozwój górnictwa. Od połowy XVI w.
zaczęło wzrastać coraz bardziej ich zainteresowanie produkcją piwa. W tym
okresie wreszcie rozpoczął się rozwój folwarków. Folwarki w Czechach i na
Morawach nastawione były na produkcję zboża, roślin przemysłowych, hodowlę
owiec, produkcję zwierzęcą oraz na przemysły wiejskie. Wszystkie gałęzie w y
twórczości folwarcznej nastawione były na produkcję na rynek; w sumie wraz
z rentą feudalną przynosiły one feudałom poważne dochody. Rozwój gospodarki
folwarcznej miał poważny wpływ na położenie ludności wiejskiej; do Białej Góry
zmiany w tej dziedzinie odbywały się stosunkowo powoli i nierównomiernie.
Dopiero w dobie pobiałogórskiej w pełni wprowadzono w Czechach wtórne
poddaństwo we wszelkich jego przejawach. Na zakończenie Autor stawia hipo

tezę, że rozwój produkcji w majątkach feudalnych po wojnie trzydziestoletniej
można wyjaśnić dobrą koniunkturą na rynkach zagranicznych i wyeliminowa
niem chłopów z rynku wewnętrznego.
W.
M. S m e r d a , POSTAVENI PODDANÝCH VE STŘEDNÍ EVROPÉ V OBDOBÍ
POZDNÍHO FEUDALISMU SE ZŘETELEM K JEJÍCH PRÁVNÍM VZTAHŮM
K PÜDE, ZVLÁŠTĚ VE SLEZSKU (Slovanské historycké studie, t. IV, 1961,
s. 263—322).
Po krótkim omówieniu stanu badań nad historią społeczno-gospodarczą w kra
jach Europy środkowej i wschodniej w epoce późnego feudalizmu Autor stwier
dza, że dla studiów porównawczych nad rozwojem społeczno-gospodarczym
w Polsce i Czechach w tym okresie bardzo istotne znaczenie ma poznanie sto
sunków śląskich, ponieważ na Śląsku, stanowiącym kraj przejściowy, występują
w większym lub mniejszym stopniu wszystkie cechy charakterystyczne dla
rozwoju stosunków wiejskich w Polsce i w Czechach. Wychodząc z tego założenia
omawia w dalszym ciągu dokładnie stosunki poddańcze na Śląsku, zwłaszcza
Górnym i Cieszyńskim, zwracając szczególną uwagę na wpływ sytuacji spo
łeczno-gospodarczej ludności wiejskiej na jej położenie prawne, a w pierwszym
rzędzie na jej prawa do ziemi. Wiele miejsca poświęca przy tym Autor rozważa
niom nad genezą dolnośląskiego („dobre” prawa do ziemi) i górnośląskiego (lasyckiego) posiadania chłopskiego. Na zakończenie swych rozważań konkluduje,
że rodzaj chłopskich praw do ziemi zależał od rozwoju stosunków gospodarczych
w poszczególnych regionach Śląska, lub nawet w poszczególnych majątkach
feudalnych, a zwłaszcza od tego, jaki stopień gospodarczej i społecznej samo
dzielności poddanych był osiągalny w danej sytuacji. Widać to szczególnie w y
raźnie na przykładzie Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Drugą część swej intere
sującej rozprawy Autor poświęca analizie stosunków poddańczych, zwłaszcza
chłopskich praw do ziemi, w Europie środkowej, głównie w Polsce, w Czechach
i w Niemczech wschodnich. Praca M. Smerdy, oparta na wzorowo wyzyskanej lite
raturze przedmiotu i bogatym materiale archiwalnym, spotka się na pewno
z zainteresowaniem ze strony historyków zajmujących się dziejami wsi w dobiepóźnego feudalizmu.
W.
J. S c h n e i d e r , MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DES BAUTZENER
WEICHBILDES UND SEINER RATSDÖRFER, 2. Teil: Von 1547 bis 1648 (Letopis
Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8 , Bautzen 1961, s. 183—199).
Omawiany artykuł stanowi drugą część recenzowanej w „Śląskim Kwartal
niku Historycznym Sobótka” (1960, z. 4, s. 573—575) pracy tegoż Autora, wystę
pującego pod serbołużyckim nazwiskiem Krawc. W tzw. „Pönfallu” w 1547 r.
budziszyńska rada miejska utraciła wszystkie majątki ziemskie. W dwa lata
później jednak zaczęła ponownie nabywać wsie, przede wszystkim te, które
przedtem do niej należały. Rozwój terytorialny posiadłości ziemskich rady
budziszyńskiej trwał do końca interesującego Autora okresu. Nie udało się jej
jednak odzyskać wszystkich posiadanych do 1547 r. wsi. Część z nich pozostała
we władaniu szlachty, część w rękach kapituły budziszyńskiej. J. Schneider
omawia też pokrótce organizację administracji majątków ziemskich budziszyń
skiej rady miejskiej, położenie ekonomiczne i prawne ludności poddanej w nich
oraz rozwój rzemiosła wśród chłopów. Praca napisana jest sumiennie. Autor

ogranicza się w zasadzie do stwierdzenia pewnych faktów, nie wysuwając z nich
dalej idących wniosków. Nieduże rozmiary artykułu spowodowały, że nie mógł
szerzej omówić poruszonych zagadnień, choć materiały źródłowe, jakimi dyspo
nował, pozwalały na to.
J. L.
A. R o m b o w s k i , SZKOLNICTWO POLSKIE W TORUNIU W XVI—XVIII W.
(Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, (12) t. VI, z. 2 za rok
1960, Poznań 1961, s. 54— 108).
Autor wyzyskując skrupulatnie dostępne materiały uwypukla raz jeszcze
duże znaczenie Torunia jako ośrodka nauki języka polskiego. Praca omawia
szczegółowo kwalifikacje i położenie nauczycieli (podając ich dokładny spis
z uwzględnieniem, skąd pochodzili) oraz organizację nauki języka polskiego
(wyszczególniając przedmioty nauczania, podręczniki i metodykę).
W wieku XVI istniały w Toruniu trzy polskie szkoły elementarne: Sw. Je
rzego, mariańska, świętojańska. Uczono się też języka polskiego w gimnazjum,
gdzie od 1732 r. pracował najpierw jeden lektor, a potem dwóch. Istniał też tu
na początku XVIII w. wielki ośrodek wydawniczy elementarzy polskich, które
rozchodziły się po Polsce w wielkich ilościach. Na końcu studium znajduje się
streszczenie w języku niemieckim.
Gimnazjum Toruńskie cieszyło się na ogół dobrą sławą na Śląsku, gdyż
uważano, że nauczanie języka polskiego stoi tu na najwyższym poziomie. Część
młodzieży uczyła się też języka polskiego poza gimnazjum, inni w Szkole Polskiej
lub u lektora w gimnazjum (s. 1 0 2 ).

B. K.
B. K a c z m a r s k i , ROZMIESZCZENIE HUTNICTWA ŻELAZNEGO
ŚLĄSKU w OKRESIE 1740—I 8 O6 (Zaranie Śląskie, 1961, nr 4, s. 751—774).

NA

Autor zajmuje się rozmieszczeniem hutnictwa żelaza na Śląsku w schyłko
wym okresie feudalizmu. Przyjęte cezury są w pełni uzasadnione, pokrywają
się bowiem z datami uruchomienia pierwszego wielkiego pieca hutniczego opar
tego na węglu drzewnym (1703) . oraz wielkiego pieca hutniczego opartego na
koksie (1796). Nie zostały one jednak uwidocznione w tytule artykułu, gdzie po
dano daty 1740—1806. Wydaje się, że zadecydował o tym posiadany przez Autora
materiał statystyczny, ograniczony wyraźnie do ostatnio wymienionych lat.
B. Kaczmarski daje charakterystykę obu wyróżnionych przez siebie okręgów
hutniczych na Śląsku, a więc zarówno okręgu borów dolnośląskich, jak i okręgu
górnośląskiego. Jak wynika z przytoczonych materiałów, ten ostatni górował zde
cydowanie nie tylko pod względem ilości czynnych zakładów, ale i wysokością
produkcji. Nie bez znaczenia był fakt, że właśnie tam powstały pierwsze wielkie
piece hutnicze oparte na węglu drzewnym, pozwalające na poważne zwiększenie
produkcji. W okręgu borów dolnośląskich zbudowano je znacznie później. Tempo
jednak wypierania dymarek było znacznie szybsze niż w okręgu górnośląskim,
co wiązało się — jak słusznie zauważa Autor — z faktem możliwości korzystania
z tamtejszych doświadczeń, zwłaszcza w zakresie budowy wielkich pieców i ich
wydajności.
Powyższe zmiany, jakkolwiek ważne z punktu widzenia wydajności pracy,
nie wpłynęły ■
— zdaniem Autora — w większym stopniu na lokalizację hutnictwa
żelaznego. W dalszym ciągu bowiem decydujące znaczenie pod tym względem
odgrywały takie czynniki, jak istnienie bazy paliwowej w postaci lasów, energii

wodnej i obfitości surowca, czynników, które straciły na znaczeniu dopiero po
zbudowaniu pierwszych pieców hutniczych opartych na koksie i wprowadzeniu
maszyny parowej. Cechą charakterystyczną lokalizacji przemysłu hutniczego
w omawianym okresie było rozproszenie, brak większej koncentracji. Zmiany
pod tym względem wystąpiły dopiero później (od 1796 r.), ale i wówczas kon
centracja, którą możemy np. obserwować na terenie powiatu bytomskiego, nie
jest jeszcze zdecydowana, co wynikało przynajmniej w początkowym okresie
ze stosunkowo małej przewagi pieców pracujących na koksie nad piecami oparty
mi na węglu drzewnym. O wyniku lokalizacji hutnictwa żelaza w dalszym ciągu
w wielkim stopniu decydowały dawne czynniki, a więc obfitość lasów, energii
wodnej i występowanie surowców. Sprawy te zostały przedstawione w artykule
jasno i nie budzą wątpliwości. Mogą one jednak powstać, jeżeli chodzi o uży
wanie terminu okręg. Pojawia się raz jako określenie okręgu borów dolnośląskich
i okręgu górnośląskiego, drugi — jako określenie jednostek mniejszych, pod
rzędnych. Autor mówi np. o okręgu lubliniecko-woźnickim i rybnicko-sośnicowickim, jakkolwiek znajdowały się one w 1740 r. na terenie określonym przez
niego samego jako okręg górnośląski.
Ogólnie oceniając artykuł, należy przyznać, że jest ciekawy i wyjaśnia
cały szereg problemów z zakresu lokalizacji hutnictwa żelaza. Na podkreślenie
zasługuje bardzo sumienne wyzyskanie literatury przedmiotu.
S. Michalkiewicz
M. K u d é l k a , KORESPONDENCE JANA EV. PURKYNÉ S W. A. MACIEJOWSKÝM (Slezský sborník, R. LIX, 1961, s. 526—540).
Artykuł materiałowy Kudělki zawiera obok krótkiego wstępu korespondencję
J. Ew. Purkyniego z W. A. Maciejowskim, historykiem prawa narodów słowiań
skich. Składa się ona z 17 listów i regestów z lat 1835—1845, a więc z okresu
pobytu Purkyniego we Wrocławiu. Treść korespondencji „potwierdza i pogłębia
wyobrażenie o Purkynim jako organizatorze i pośredniku międzysłowiańskich
stosunków w okresie jego wrocławskiej działalności” (s. 526).
Z. K.
M. M Y Š K A , PÜVOD A POSTAVENÍ DÉLNÍKÚ FRYDLANSKÝCH ŽELE
ZÁREN V PŘEDVEČER REVOLUCE ROKU 1848 (Sborník prací Pedagogického
Institutu v Ostravě, 1960, nr 1).
Autor podjął w swej pracy badania zmierzające do przedstawienia na przy
kładzie procesów zachodzących wśród robotników huty we Frydlancie zagadnienia
kształtowania się klasy robotniczej Zagłębia Ostrawskiego na Morawach w la
tach trzydziestych i czterdziestych XIX w. Chodziło mu głównie o jej socjolo
giczną i terytorialną genezę oraz sytuację bytową. W swoich badaniach ojjarł
się przede wszystkim na materiałach zaczerpniętych z ksiąg parafialnych, a także
fragmentarycznych materiałach archiwalnych (archiwa w Opawie, Kromieryżu,
Katowicach — oddział w Cieszynie).
Artykuł podzielił na trzy zasadnicze części. W pierwszej zajmuje się strukturą
socjalną ludności dóbr hukwaldzkich u schyłku VIII w. i w latach następnych,
które, jego zdaniem, były głównym rezerwuarem siły roboczej miejscowego prze
mysłu metalowego, a to ze względu na: 1 . wysoki przyrost naturalny, 2 . strukturę
socjalną, 3. rosnącą liczbę tych grup społecznych, które musiały szukać pracy.
W części drugiej analizuje Myška zagadnienie terytorialnych źródeł dopływu
robotników. Stwierdza w oparciu o przedstawiony materiał, że: 1. robotnicy huty

frydlänckiej rekrutowali się w 80% z terenu dóbr hukwaldzkich, 2. rekrutowali
się głównie ze wsi, ale także i z miasta (rzemieślnicy), 3. w omawianym okresie
nie tworzyli jeszcze jednolitej, skrystalizowanej klasy robotniczej, ale proces ten
był w toku, ośrodkiem zaś, wokół którego się ona krystalizowała, byli robotnicy
pracujący w hucie od dwóch lub trzech pokoleń.
Część trzecią artykułu poświęcił Autor omówieniu sytuacji bytowej zarówno
robotników pracujących bezpośrednio przy wytopie żelaza, jak też i górników
wydobywających rudę oraz robotników pracujących przy zwózce drzewa. Dwie
pierwsze kategorie stanowili pracownicy najemni, w trzeciej spotykamy się
jeszcze z pańszczyzną, jednak w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w.
również i do tej pracy zaczęto angażować robotników najemnych.
Autor dość wszechstronnie jak na rozmiary pracy przedstawia warunki ży
ciowe robotników. Podaje wysokość zarobków, długość dnia roboczego, omawia
warunki mieszkaniowe i zdrowotność. Dużo uwagi poświęca wyjątkowo ciężkiej
sytuacji z przełomu 1844/45 r., wywołanej nieurodzajem i wynikłym stąd głodem,
co z kolei spowodowało epidemie i wysoką śmiertelność.
W tekście spotykamy tabele statystyczne, mapy, rysunki domów oraz dwie
ryciny, z których jedna przedstawia widok ogólny huty, a druga wnętrze od
lewni. Praca posiada przejrzystą konstrukcję. Przy końcu każdego rozdziału
zamieszcza Autor krótkie podsumowanie. Wszystko to ułatwia czytelnikowi zro
zumienie pracy i prześledzenie logicznie rozwijanych tez.

A. B.
F. F ö r s t e r , ZU DEN ANFÄNGEN DES BRAUNKOHLENBERGBAUS
IN DER ÖSTLICHEN MITTELLAUSITZ 1850—1871 (Letopis Instituta za serbski
Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961, s. 73—107).
Autor postawił sobie za zadanie prześledzenie początków łużyckiego zagłębia
węgla brunatnego na tle rozwoju wielkiej własności ziemskiej i miejscowego
przemysłu tekstylnego, w którym właśnie — w związku z zastosowaniem maszyn
parowych — na szeroką skalę zaczęto stosować węgiel brunatny. Właściwością
rozwoju zagłębia węgla brunatnego na Łużycach było to, że za jego „pionierami”
występowali junkrzy pruscy, co w decydującej mierze — zdaniem Autora —
zadecydowało o prymitywizmie i ograniczoności technicznej większości kopalń,
a także o charakterze stosunków robotniczych. Powstawanie kopalń, ich rozwój,
poziom techniczny produkcji, a przede wszystkim stosunki robotnicze znajdują
się w centrum rozważań Autora. Wiele miejsca poświęca on także rozwarstwieniu
społecznemu górników i formom początkowym ich walki klasowej. Autor stwier
dza, że w rozpatrywanym okresie walka ta ograniczała się do form żywiołowych
i prymitywnych, co przesądzało o jej niepowodzeniu. Właściciele kopalń czuli
się więc panami sytuacji. Zaczęło to ulegać zmianie dopiero w latach siedemdzie
siątych XIX w., kiedy do zagłębia węglowego przenikają idee socjalistyczne
(z okręgu przemysłu tekstylnego), kiedy górnicy podejmują zorganizowaną i świa
domą walkę przeciwko wyzyskiwaczom.
O.

y S o ł ta , ZU DEN ANFÄNGEN DER ARBEITERBEWEGUNG IN DER
SÄCHSISCHEN OBERLAUSITZ. DER „DRESDNER VOLKSBOTE” ALS QUELLE
UND BERICHTERSTATTER DER SÄCHSISCHEN SOZIALDEMOKRATIE DER
SIEBZIGER JAHRE (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8,
Bautzen 1961, s. 134—182).

W świetle 29 korespondencji i artykułów z „Dresdner Volksbote” redagowa
nego przez zwolenników Bebla i Liebknechta (grupa eisenachczyków) z lat
1872—1877 Autor przedstawia początki ruchu socjaldemokratycznego na Łużycach, pierwsze kroki walki o ideologiczne, polityczne i organizacyjne wyodrębnie
nie się miejscowej klasy robotniczej, wyzwolenie się jej spod wpływu burżuazji
i przekształcenie w — używając wyrażenia Manifestu komunistycznego — „klasę
dla siebie”. Materiał podzielony został na trzy części, z których każda przedstawia
kolejno początki przenikania idei Marksa do okręgu budziszyńskiego, kamieniec
kiego i żytawsko-lubijskiego.
M. O.
W. T r z n a d e l , VZTAHY SKLÁŘSKÉHO PRÜMYSLU V OBLASTI JELENÍ
HORY K ČESKÉMU SKLá RSTVÍ (Slezský sborník, R. LIX, 1961, nr 4, 545—549).
Związki pomiędzy jeleniogórskim i czeskim przemysłem szklarskim przedsta
wił Autor głównie na podstawie materiałów archiwalnych huty „Józefina”
w Szklarskiej Porębie. Odnoszą się one zasadniczo do drugiej połowy XIX
i pierwszego ćwierćwiecza XX w. W artykule przedstawiono rolę czeskiej siły
roboczej w załodze huty „Józefina”. Uwidaczniała się ona zwłaszcza podczas
wojny, kiedy pewną ilość robotników huty „Józefina” powołano do wojska,
a szczególnie w okresie dobrej koniunktury, gdy szło o zwiększenie produkcji.
Migracja taniej czeskiej siły roboczej na Śląsk łączyła się z istnieniem w Czechach
pewnej jej nadwyżki. Zatrudnianie robotników czeskich wpływało niekorzystnie
na wysokość zarobków robotników ze Szklarskiej Poręby, co prowadziło do
powstawania konfliktów pomiędzy nimi. Trudności, jakie napotykano przy spro
wadzaniu robotników czeskich, zwłaszcza mieszkaniowe, przyczyniły się do pod
jęcia starań o uzyskanie pozwolenia na wywóz szkła surowego z huty „Józefina”
do nadgranicznych miejscowości czeskich w celu poddania go obróbce w tamtej
szych szlifierniach i malarniach. Wysiłki te zostały uwieńczone powodzeniem.
Podobne starania podjął przemysł czechosłowacki w latach dwudziestych
XX w., w okresie rozwijającej się w Niemczech powojennej inflacji, która stwa
rzała dogodne warunki rozwoju dla przemysłu eksportowego, jakim był właśnie
przemysł szklarski. Próby wybudowania czy przeniesienia niektórych zakładów
przemysłu szklarskiego na Śląsk były bardzo aktualne. Część z nich udało się
zrealizować, co wyraziło się np. w tym, że firma czechosłowacka „Bracia Pod
biera” posiadała szlifiernie w Kowarach i Miłkowie.
Z. K.
H. Z w a h r , ÜBER AGRARSTRUKTUR UND BÄUERLICHE KLASSEN
VERHÄLTNISSE IN DEN KREISEN BAUTZEN UND KAMENZ (1882—1914)
(Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961, s. 18—72).
Na podstawie głównie saskich spisów agrarnych z lat 1882, 1895 i 1907 Autor
analizuje stosunki klasowe i kształtowanie się kapitalizmu na wsi łużyckiej
w mieszanych narodowościowo powiatach budziszyńskim i kamienieckim.
W pierwszej części studium Autor przedstawia rozwój kapitalizmu w rolnictwie
Górnych Łużyc, w drugiej — strukturę agrarną wspomnianych wyżej powiatów.
Generalne założenie i punkt wyjściowy rozważań Autora stanowi teza o dużym
znaczeniu metodologicznym dla badania najnowszych dziejów Łużyc, iż „od
drugiej połowy XIX w. rozwój kapitalistyczny wyciska swe piętno na obrazie
gospodarczym Łużyc i określa strukturę społeczną ich ludności niezależnie od
jej przynależności narodowej” (s. 61). Ze szczególną uwagą Autor wypunktowuje

takie zagadnienia, jak rozwarstwienie wsi łużyckiej, kształtowanie się różnic
klasowych w serbsko-łużyckiej społeczności wiejskiej, wyrastanie serbsko-łużyckiej burżuazji wiejskiej (grupy wielkochłopskiej). W odmienności struktury
społeczno-ekonomicznej okręgu budziszyńskiego i kamienieckiego dopatruje się
Autor źródła tzw. rozłamu serbskiego (sorbische Uneinigkeit), polemizując z tezą
dawnej historiografii dopatrującej się tych źródeł w różnicach religijnych.
„Rozłam serbski — stwierdza Zwahr — był w rzeczywistości uwarunkowany
przeciwieństwem klasowym między wielkochłopskim skrzydłem katolicko-serbskiego Starostwa (Amtshauptmannschaft) kamienieckiego a drobnochłopskim
skrzydłem w przeważającej mierze ewangelicko-serbskiego starostwa budziszyń
skiego” (s. 47—48).
M. O.
A. B r o ż e k , K OTÁZCE IMIGRACE SLOVANSKÉHO OBYVATELSTVA
DO HORNÍHO SLEZSKA PŘED PRVNÍ SVÉTOVOU VÁLKOU (Slezský sborník,
R* LIX, 1961, nr 4, s. 491—511).
Bardzo istotne zagadnienie w rozwoju społecznym i gospodarczym Śląska,
zagadnienie imigracji ludności słowackiej na Górny Śląsk przed pierwszą
wojną światową, przedstawił Autor głównie na podstawie materiałów źródło
wych b. Rejencji Opolskiej, pruskich publikacji statystycznych oraz literatury.
Dużo miejsca poświęcono w artykule ruchom migracyjnym ludności czeskiej,
aczkolwiek jej napływ na Górny Śląsk, podobnie jak i do Zagłębia Dąbrowskiego,
był minimalny w porównaniu z napływem robotników polskich i ukraińskich.
Zjawisko to oraz kierowanie się głównej fali emigracyjnej ludności czeskiej do
Zagłębia Ruhry wyjaśnia Autor szeregiem przyczyn obiektywnych i subiektyw
nych. Przede wszystkim warunki płacy i pracy na Górnym Śląsku nie były
czynnikiem dostatecznie przyciągającym dla ludności czeskiej, a ponadto Górny
Śląsk leżał na uboczu głównego szlaku komunikacyjnego, którym szła emigracja
czeska. System nadzoru policyjnego oraz dyskryminacja prawna, z jaką spoty
kała się ona na Śląsku, nie zachęcały jej również do przybywania na ten teren,
zwłaszcza że metod tych nie stosowano w stosunku do ludności czeskiej poza
prowincją śląską. W artykule poruszono również szereg innych zagadnień zwią
zanych z pobytem ludności czeskiej na Śląsku.
Z. K.
J. M o r a v e c , ZVLÁŠTNOSTI UPEVNÉNl JEDNOTY KSSS V LETECH
1918—1920 (Sborník práci Pedagogického Institutu v Ostravě, 1960, nr 1).
Artykuł J. Morawca dotyczy zagadnień związanych z umocnieniem się w ła
dzy radzieckiej w Rosji. Autor na podstawie źródeł drukowanych i materiałów
prasowych podkreśla rolę partii komunistycznej w procesie zmierzającym do
normalizacji życia w Rosji w latach wojny domowej. Na podstawie danych licz
bowych wykazuje, jak wiele trzeba było zrobić, aby w pracy tej osiągnąć zado
walające wyniki. Artykuł ten nie wnosi jednak do omawianego tematu nic no
wego. Sprawy w nim poruszane są powszechnie znane i opracowane w literaturze
radzieckiej; wiele spraw przedstawionych jest zbyt szablonowo. Mówiąc o trud
nym położeniu gospodarczym Rosji w pierwszych latach władzy radzieckiej
Autor słusznie podkreśla rolę, jaką w zlikwidowaniu jego odegrały Rady Robotniczo-Żołnierskie, wydaje mi się jednak, że sukcesy gospodarcze młodej re
publiki w latach 1918—1920 widzi w zbyt jasnych kolorach.

E. K l e i n , SPRAWY POLAKÓW W WYBORACH KOMUNALNYCH NA
Ś l ą s k u OPOLSKIM w LATACH 1 9 2 4 — 1 9 3 3 (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV,
Katowice 1961, s. 115—185).
Na podstawie materiałów archiwalnych władz policyjnych i administracyj
nych b. Rejencji Opolskiej omówił Autor udział ludności polskiej w wyborach
komunalnych na Śląsku Opolskim w latach 1924—1933, które stały się jednym
z ważnych momentów w walce narodowej z ludnością polską. Główne miejsce
w artykule zajęła sprawa wyborów komunalnych w 1924 r., podczas których
mimo stosowania różnego rodzaju metod terroru w stosunku do ludności pol
skiej nie udało się przeszkodzić powołaniu przez nią jej własnych przedstawi
cieli do władz lokalnych. Musiała ona jednak toczyć uporczywą walkę z władzami
niemieckimi, które wbrew postanowieniom konwencji genewskiej, jak również
konstytucji niemieckiej, nie chciały zatwierdzić dużej ilości sołtysów i ławników
ze względu na ich przynależność do polskiej mniejszości narodowej oraz udział
w polskim życiu organizacyjnym. W następnych wyborach komunalnych przed
sięwzięły władze niemieckie szereg nowych środków, które miały utrudnić
wybór przedstawicieli ludności polskiej do władz komunalnych. Na przykładzie
wyborów z omawianego okresu prześledził Autor różne — zmieniające się
w zależności od sytuacji — formy walki z ludnością polską na Śląsku Opolskim.
Z. K.
K. O r z e c h o w s k i , WALKA O ZIEMIĘ NA ŚLĄSKU OPOLSKIM W OKRE
SIE RZĄDÓW HITLEROWSKICH. (ZE STUDIÓW NAD MNIEJSZOŚCIOWĄ
POLITYKĄ WŁADZ TRZECIEJ RŻESZY) (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV,
Katowice 1961, s. 7—114).
Na podstawie bogatych materiałów archiwalnych b. Rejencji Opolskiej
podjął Autor opracowanie tematu, który stanowił jeden z istotnych elementów
toczącej się na Śląsku Opolskim walki narodowej w okresie rządów hitlerow
skich. Walka o ziemię, o zmniejszenie stanu posiadania ludności polskiej nie
stanowiła bynajmniej wyłącznego celu, do którego zmierzały władze niemieckie.
Była ona „jedynie środkiem w dążności do możliwie najszybszego i najsku
teczniejszego zasymilowania polskiej ludności Górnego Śląska” (s. 10). W rozwoju
jej wyróżnia Autor dwa okresy, których granicę stanowił rok 1937. W pierwszym
okresie szło głównie władzom niemieckim o niedopuszczenie różnych polskich
organizacji, zwłaszcza banków ludowych, do nabywania nieruchomości. W drugim
natomiast, po wygaśnięciu konwencji genewskiej oraz wydaniu ustawy o ochro
nie granic Rzeszy i o środkach odwetowych, przybrała ona szerszy charakter
i skierowała się przeciwko całości społeczeństwa polskiego, zarówno na wsi, jak
i w miastach, zmierzając bądź do zasymilowania pewnej jego części, bądź do
maksymalnego ograniczenia stanu posiadania i sproletaryzowania reszty.
Z. K.
A. K o n i e c z n y , ŻYCIE POLSKIE WE WSI CISEK, POW. KOŹLE, W OKRE
SIE MIĘDZYWOJENNYM (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV, Katowice 1961,
s. 187—263).
Na przykładzie wsi Cisek, najbardziej aktywnego ośrodka polskiego w Kozielskiem, podjął Autor interesującą próbę przedstawienia w niej życia polskiego
w okresie międzywojennym. Podstawę opracowania stanowiły obok prasy głównie

akta byłej Rejencji Opolskiej, byłego Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej
oraz Urzędu do Spraw Mniejszości w Opolu. Ograniczenie rozważań do terenu
jednej wsi w stosunkowo krótkim okresie pozwoliło Autorowi — na podstawie
bogatego i bardzo ciekawego materiału źródłowego — przedstawić możliwie
dokładnie przebieg walki z polskością, różne zmieniające się formy prowadzenia
jej oraz stanowisko ludności polskiej. Dłużej zatrzymał się na omówieniu takich
zagadnień, jak walka o szkołę polską, udział w szkolnictwie średnim, stosunki
kościelne, polski ruch młodzieżowy, walka z polskim stanem posiadania ziemi.
Obok tych zagadnień omówił też Autor szereg innych.

K.
K. J o ń c a , SKAZAŃCY CZECHOSŁOWACCY WE WROCŁAWSKICH WIĘ
ZIENIACH GESTAPO W LATACH 1939—1945 (Przegląd Zachodni, 1961, nr 5,
s. 81—87).
Dotychczas stosunkowo mało wiemy o tym, co działo się we Wrocławiu
w okresie wojny, na co pozwalali sobie hitlerowscy oprawcy we wrocławskich
więzieniach. Z tym większym zadowoleniem należy powitać fakt, że w ostatnich
czasach historycy wrocławscy na ten problem zwrócili swoją uwagę. K. Jońca
zainteresował się tymi sprawami w trakcie poszukiwań i badań archiwalnych
nad oblężeniem Wrocławia. Przedmiotem badań były między innymi księgi nie
mieckich urzędów stanu cywilnego we Wrocławiu. Przegląd ksiąg zgonów dopro
wadził do odkrycia masowych egzekucji, dokonywanych w więzieniu przy
ul. Klęczkowskiej 31 w latach 1939—1945 na więźniach różnych narodowości.
Autorowi udało się przedstawić statystyczny wykaz zamordowanych. Z wykazu
tego wynika, że największy ich procent stanowili więźniowie czechosłowaccy.
Szkoda, że Autor nie pokusił się na danie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak
właśnie było. Na podstawie wywodów Autora możemy raz jeszcze poznać hitle
rowski aparat śmierci, aparat działający z jak najdalej idącą premedytacją.
Artykuł K. Joncy jest niewątpliwie jeszcze jednym przyczynkiem do poznania
zbrodni hitlerowskich w czasie ostatniej wojny. Godny realizacji jest postulat
Autora, aby po zbadaniu dodatkowych materiałów wydać album osób ściętych
i zmarłych we wrocławskich więzieniach gestapo. Mamy nadzieję, że Autor rów
nież nie poprzestanie na tym przyczynku i na wiele pytań, które nasuwają się
w trakcie czytania artykułu, postara się w najbliższym czasie dać nam odpowiedź.

A. J.
J. K o l e j k a , CESKOSLOVENSKO-POLSKÉ VZTAHY ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY (Slezský sborník, R. LIX, 1961, s. 461—474).
W artykule zajmuje się Autor stosunkami polsko-czechosłowackimi w okre
sie drugiej wojny światowej. Na podstawie literatury tego zagadnienia oraz
dostępnych materiałów drukowanych przedstawił usiłowania komunistów i de
mokratów obu krajów zmierzające do nawiązania i utrwalenia ścisłej przyjaźni
i współpracy pomiędzy narodem polskim i czechosłowackim. W rozważaniach tych
uwzględnił działalność zmierzającą w tym kierunku zarówno komunistów i demo
kratów w kraju, jak i na emigracji. Natomiast stanowisko burżuazji polskiej
i czechosłowackiej w kwestii stosunków polsko-czechosłowackich potraktował
Autor jedynie marginesowo. Dłużej zatrzymał się nad omówieniem m. in. takich
zagadnień, jak stanowisko narodu czechosłowackiego wobec klęski wrześniowej,

powstanie idei solidarności słowiańskiej w programie KPCz i PPR, sprawa
przyszłej granicy polsko-czechosłowackiej, udział Czechosłowaków w ruchu par
tyzanckim w Polsce.
Z.
A. K ł o s k o w s k a , WYOBRAŻENIA I POSTAWY ETNICZNE DZIECI
SZKÓŁ OPOLSKICH (Przegląd Socjologiczny, t. XV, 1961, z. 2, s. 60—94).
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w szkołach podstawo
wych Opola Autorka przedstawia proces kształtowania się postaw etnicznych
dzieci, koncentrując się „na wyobrażeniach tyczących grupy własnej i grup
obcych jako na odbiciu kształtującego się, manifestowanego w określonym kręgu
i określanych sytuacjach systemu wartości związanych z przynależnością naro
dową” (s. 62). Pojawienie się świadomości narodowej, narodowego samookreślenia
dziecka, powstawanie wyobrażeń o własnej grupie narodowej i grupach obcych,
a w pierwszym rzędzie o niemieckiej — oto kilka problemów szczególnie inte
resujących Autorkę. W oparciu o J. Chałasińskiego koncepcję tzw. psychologii
pogranicza (zob. Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia”
na Górnym Śląsku) Autorka wysuwa hipotezę — jak się wydaje, bliską prawdy —
iż właśnie owa psychologia pogranicza wyjaśnia „specyficzność pewnych postaw
dzieci opolskich”, specyficzną dla nich „intensywność narodowej świadomości,
wyrażającej się w znacznie większej niż w grupie kontrolnej częstości używania
nazw narodowych dla samookreślenia” (s. 91).
M .
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Z PRACY ARCHIWÓW CZESKICH

Wyzyskiwanie materiałów archiwalnych do celów naukowych jest zjawiskiem
normalnym. Inaczej przedstawia się sprawa, gdy chodzi o szukanie w archiwach
materiałów do agitacji politycznej i pracy kulturalno-oświatowej.
Polska Służba Archiwalna tylko sporadycznie przez organizowanie nielicznych
(w skali krajowej) wystaw udostępnia swoje zasoby do celów szerokiej popu
laryzacji. Częściowym wytłumaczeniem tego mankamentu jest fakt niezakończenia
prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w naszych archiwach.
Nasi południowi sąsiedzi uporali się z porządkowaniem i inwentaryzowaniem
materiałów archiwalnych w pięcioleciu 1956—1960. Obecnie mogą przystąpić
do tzw. wyższych form pracy archiwalnej^ wśród których jedno z naczelnych
miejsc przeznacza się popularyzacji i wyzyskaniu materiałów archiwalnych do
celów pracy politycznej i kulturalno-oświatowej.
Informacje, jak to mają zamiar robić w Czechosłowacji, znajdujemy w arty
kule Franciszka Proska pt. Formy a metody využívaní archivního materiálu pro
politycké a kulturalni osvětové účely (Sbornik archivních práci, r. 1961/62). Gene
ralną próbą tej akcji były dla archiwistów czeskich przygotowania do obchodów
35 Rocznicy Powstania Komunistycznej Partii Czechosłowacji w r. 1956 i kilka
innych ogólnokrajowych akcji politycznych. Zasadnicze kierunki wyzyskiwania
materiałów archiwalnych w działalności politycznej i kulturalno-oświatowej są
w Czechosłowacji następujące:
1. O r g a n i z o w a n i e h i s t o r y c z n y c h w y s t a w a r c h i w a l n y c h —
gigantycznym przykładem tego typu była Ogólnokrajowa Historyczna Wystawa
Archiwalna na Zamku Praskim w r. 1958, którą zobaczyło 800 000 zwiedzających.
Wystawy podobnego charakteru zorganizowały również wszystkie czeskie Archiwa
Krajowe (odpowiednik naszych Archiwów Wojewódzkich).
2. O r g a n i z o w a n i e a r c h i w a l n y c h w y s t a w t e m a t y c z n y c h —
przykładem tego typu może być wystawa zorganizowana w 20 rocznicę napaści
hitlerowskiej na Czechosłowację pt. Wywrotowa działalność imperializmu nie
mieckiego przeciw Czechosłowacji w r. 1959.
3. W y s t a w y o b j a z d o w e — odgrywają w akcji popularyzacyjnej w Cze
chosłowacji bardzo ważną rolę. Wystawy tego rodzaju organizuje się z różnych
okazji i w bardzo różnych miejscach (np. z okazji wyborów do Rad Narodowych —
w poczekalniach dworców kolejowych, w kinach, w sklepach, w Miejskich
Ośrodkach Agitacji itp.).
4. S t a ł e w y s t a w y w a r c h i w a c h — ich odbiorcami są wycieczki
i osoby korzystające w archiwach z materiałów archiwalnych.

5.
O r g a n i z o w a n i e tzw. w y s t a w i m p r o w i z o w a n y c h — w archi
wach z okazji roboczych narad zawodowych pracowników służby archiwalnej.
Duże usługi oddają tutaj różnego typu gabloty (wiszące, stojące).
Inną formą działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej przez archiwa
jest a k c j a e d y t o r s k a i w y d a w n i c z a . Opracowano i wydano szereg
publikacji źródłowych, które mają być pomocą w pracy lektorów i prelegentów.
Przykładem może być tu publikacja pt. Za nową i Lepszą Pragę. Jest to wybór
materiałów o działalności komunistycznych członków Rady m. Pragi w okresie
międzywojennym. Innym typem są publikacje służące ściśle określonym akcjom
politycznym (np. kolektywizacja). Tego typu wydawnictwa — to zbiór wyraźnych
reprodukcji fotograficznych zaopatrzonych w krótkie teksty propagandowe. Po
nadto archiwa wydają sporo broszur i prospektów popularyzujących bogactwo
zasobów danego archiwum. Na potrzeby naukowców i pracowników frontu
kulturalnego wydają archiwa czeskie tzw. „Przeglądy Archiwalne”. Są to ro
dzaje tematycznych skorowidzów do zasobu archiwalnego. Przykładem może
być rejestr materiałów do rozwoju ruchu postępowej młodzieży w Pierwszej
Republice. Ponadto archiwa czeskie są inicjatorami i głównymi redakcjami wielu
popularnonaukowych czasopism regionalnych.
Duże znaczenie przypisują czescy archiwiści u t r z y m y w a n i u k o n t a k 
t ó w z p r a s ą c o d z i e n n ą i t y g o d n i o w ą . Dostarczają jej artykułów,
których tematem jest rola i możliwości archiwów w pracy popularyzatorskiej.
Powszechna jest w s p ó ł p r a c a z r a d i e m , t e l e w i z j ą i f i l m e m .
Przykładem mogą być filmy nakręcone na praskiej wystawie archiwalnej na po
trzeby Ministerstwa Oświaty. Nie zaniedbuje się również w s p ó ł p r a c y z r a 
d i o f o n i ą p r z e w o d o w ą i r a d i o w ę z ł a m i zakładów pracy.
Ważną rolę spełnia prowadzona przez archiwa d z i a ł a l n o ś ć o d c z y t ow a, przy czym odczyty są ilustrowane pokazem archiwaliów. Nie zaniedbuje
się też w s p ó ł p r a c y ze s z k o ł a m i i o r g a n i z a c j a m i m ł o d z i e ż o w y 
m i i p i o n i e r s k i m i . Organizuje się w y c i e c z k i do a r c h i w ó w .
Szeroko zakrojona i oryginalna jest tzw. a k c j a s p-o t k a ń , przeprowa
dzana w bardzo różny sposób. Np. spotkania przy archiwaliach są swobodną po
gawędką grupy zebranych osób, której pokazano jakieś ciekawe materiały. Orga
nizowano również w archiwach czeskich spotkania z dziennikarzami i pisarzami
dla pokazania im możliwości tematycznych, jakie mogą znaleźć w archiwach.
Wspomnieć również należy o prowadzeniu k o n s u l t a c j i i s e m i n a r i ó w
dla działaczy kulturalno-oświatowych.
Wyliczyłem tu tylko najważniejsze z form wyzyskiwania materiałów archi
walnych stosowanych w Czechosłowacji dla popularyzacji i pracy kulturalno-oświatowej. Podstawowa wartość artykułu Proska leży jednak nie w wyliczeniu
tych form, lecz w tym, że podsumowując doświadczenia osiągnięte w każdej
z nich wyciąga wnioski do dalszego usprawnienia tej gałęzi działalności archiwów
czeskich.
Zdzisław

Surman

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU HISTORII ŚLĄSKA IH PAN WE WROCŁAWIU
W ROKU 1961
Opierając się na zespole złożonym z 10 pracowników (w tym dwu na po
łowie etatu) i kilku współpracowników wykonujących pewne prace zlecone, Za
kład kontynuował nadal swą główną pracę, której rezultatem ma być 5-tomowa

Historia Śląska.

W roku ubiegłym ukończono w zasadzie opracowanie pierwszej części tomu
drugiego, obejmującej okres od połowy XVIII w. do roku 1806. Podjęto równo
cześnie przygotowania wstępne do napisania części drugiej (lata 1806—1850). Zespół
autorski mający opracować tom III dokonał podziału zadań i rozpoczął prace
wstępne, polegające na gromadzeniu bibliografii, studiowaniu literatury, podej
mowaniu pewnych niezbędnych kwerend itp.
W roku ubiegłym ukończono lub kontynuowano w Zakładzie szereg prac,
które posiadają istotne znaczenie dla pomyślnej realizacji głównego zadania,
jakim jest i pozostanie dla Zakładu na okres najbliższych lat opracowanie kilkutomowej Historii Śląska. W wyniku kwerendy przeprowadzonej w roku 1961
zgromadzono w Zakładzie materiały dotyczące demograficznego rozwoju miast
i miasteczek śląskich w XIX w., wyborów parlamentarnych na Śląsku w latach
1848—1939, położenia klasy robotniczej na Śląsku do roku 1914 oraz uzupełnia
jące dane statystyczne dla rozwoju przemysłu ciężkiego na Śląsku w począt
kach XX w. W zakresie przeprowadzania kwerend Zakład współpracował z ko
misją IH PAN do wydawnictwa źródeł do dziejów klasy robotniczej w Polsce,
kontynuując kwerendę dotyczącą tego tematu w odniesieniu do Śląska.
Poszczególni pracownicy Zakładu kontynuowali też w roku ubiegłym prace
nad monografiami na temat Kulturkampfu na Śląsku, ruchu robotniczego na Ślą
sku w latach 1908—1914, roli Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w okresie międzywojennym i walki klasy robotniczej w wojewódz
twie śląskim w latach 1929—1939. Pewne zainteresowanie nowszą historią Śląska
ze strony niektórych pracowników Zakładu znalazło wyraz w pracach dotyczą
cych walki partyzanckiej i roli PPR, GL i AL na Śląsku w okresie okupacji,
walki okupanta z podziemiem w Beskidzie Śląskim oraz w podjęciu tematu w y
siedlenia Niemców ze Śląska po II wojnie światowej.
Z prac zespołowych przygotowanych przez Zakład do publikacji w roku ubie
głym należy wymienić artykuły i materiały pomieszczone w tomie IV „Studiów
i Materiałów z Dziejów Śląska” (druk na ukończeniu), oddanie do druku Źródeł
do dziejów powstań śląskich, pierwsza część tomu I (w druku), i Źródeł do dzie
jów klasy robotniczej w drugiej poł. XIX wieku (K. Popiołek). Opublikowany
też został w NRD artykuł J. Pabisza i B. Szerer o wydawnictwach dotyczących
ruchu robotniczego na Śląsku.
W ciągu roku niektórzy pracownicy Zakładu podejmówali też pewne prace
w obliczu takich doraźnych potrzeb naukowych, jak sesja naukowa w czterdziestą
rocznicę III powstania śląskiego, sesja naukowa poświęcona dwudziestoleciu PPR,
lub współpracowali w realizacji planów innych zakładów naukowych i komisji
historycznych.
W roku ubiegłym Zakład Historii Śląska rozwijał planowo współpracę
z placówkami naukowymi i różnymi organizacjami społecznymi w kraju i za
granicą. Najściślej układała się współpraca Zakładu i jego pracowników z Ślą
skim Instytutem Naukowym w Katowicach, jego Komisją Historyczną oraz
kwartalnikiem „Zaranie Śląskie”. Znajdowała ona wyraz w udziale w pracach
prowadzonych przez Komisję Historyczną i w organizowanych tam konferen
cjach, jak i w publikowaniu artykułów i recenzji w wydawnictwach Instytutu,
głównie w „Zaraniu Śląskim”. Zakład ze swej strony inicjował podejmowanie
przez Instytut Naukowy w Katowicach niektórych prac potrzebnych dla przy
gotowania Historii Śląska. Śląski Instytut Naukowy umożliwiał publikację sze
regu prac wykonanych w Zakładzie, przede wszystkim przez przyjęcie publikacji
„Studiów i Materiałów z Dziejów Śląska”. Z pomocy pracowników Zakładu ko
rzystał Zakład Dokumentacji IH PAN, w szczególności redakcja Polskiego słow
nika biograficznego. Pracownicy Zakładu udzielali pomocy przedsięwzięciom

związków zawodowych we Wrocławiu i Katowicach, zmierzającym do opraco
wania dziejów ruchu zawodowego na Śląsku. Kilku pracowników Zakładu uczest
niczyło poza tym w pracach Komitetu Nauk Historycznych, Polskiego Towa
rzystwa Historycznego, Instytutu Zachodniego oraz Zakładu Historii Partii
w Warszawie. Wszyscy pracownicy brali udział w cią^u 1961 r. w różnego ro
dzaju działalności popularyzującej wiedzę o przeszłości Śląska.
Jeśli chodzi o zagraniczne kontakty naukowe z placówkami zagranicznymi,
to Zakład utrzymywał je i współpracował z Komisją Historyczną Polsko-Nie
miecką i V Komisją Historyczną Polsko-Czeską.
Należy też nadmienić, że Zakład w ciągu 1961 r. zorganizował kilka posiedzeń
naukowych, na których dyskutowano nad pracami wykonanymi przez jego pra
cowników. Kilka pracowników Zakładu uczestniczyło poza tym aktywnie w róż
nych konferencjach naukowych organizowanych w kraju lub za granicą.
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Josef Polišenský
BEZIEHUNGEN JAN JESSENSKIS ZU WROCŁAW
Der Verfasser schildert die Gestalt von Jan Jessenius, dem bekannten Arzt,
Anatom und Rektor der Prager Universität während des tschechischen Auf
standes im Jahre 1618. Jessenius stammte aus ungarischen Adel aus der mittleren
Slowakei. Seine Familie zog kurz vor Jessenius’ Geburt nach Wroclaw um und
vermehrte die Reihen der hiesigen Bürger. In Wroclaw trat er als Schüler des
Elisabethanum mit dem Kreis der bürgerlichen Humanisten in Berührung, mit
den Rhediger und Monau sowie mit dem bekannten Humanisten Johann Crato.
Jessenius studierte auf den Universitäten in Wittenberg, Leipzig und Padua.
Er schrieb viele Arbeiten über Geschichte, Philosophie und Medizin. Im Jahre
1597 wurde er Rektor der Prager Universität. Dort lebte er bis zum tschechischen
Aufstand. Nach dessen Niederschlagung wurde er als aktiver Teilnehmer des
Aufstandes auf dem Ring der Altstadt in Prag im Juni 1621'in einer öffentlichen
Exekution hingerichtet.
Krystyn

Matwijowski

ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER PIETISTEN IM FÜRSTENTUM CIESZYN
Der Pietismus in Schlesien entwickelte sich in drei Zentren: im Fürstentum
Brzeg, Fürstentum Oleśnica und Cieszyn. Die Pietisten in Cieszyn begannen ihre
Tätigkeit im Jahre 1709. In der Geschichte dieser Bewegung können wir drei
Zeitabschnitte unterscheiden: 1. vom Jahre 1709—1720 — zu dieser Zeit über
wiegen die Einflüsse von Halle. 2. Vom Jahre 1720—1723 — Anwachsen der
Aktivität nach dem Eintreffen von Steinmetz und Zassadius. 3. Von 1723—1730 —
die Zeit des Inquisitionsprozesses, der mit der Vertreibung der wegen des
Pietismus angeklagten Prediger endete. Im ersten Zeitabschnitt wirken: Muthmann, Adelung, Voigt und Schneider. Dank der Unterstützung des Adels, beson
ders der reichsten Schicht, und der Gewinnung der niedrigeren gesellschaftlichen
Schichten finden die pietistischen Ansichten zahlreiche Anhänger. Die Berufung
von Steinmetz stärkte bedeutend das Zentrum von Cieszyn. Er befasste sich
nämlich nicht nur mit organisatorischer Arbeit, sondern vor allem mit dem
Propagieren der neuen Thesen. Bei dieser Arbeit unterstützte ihn Zassadius, der
vor allem unter der polnischen Bevölkerung Anhänger für Pietisten gewann.
Im Grunde genommen herrschte unter den Pietisten eine weitgehende Einheit
der Ansichten. Unterschiede finden wir nur im Vergleich ihrer Ansichten mit
der Ideologie der gesamten Bewegung. Sie waren jedoch nicht sehr gross. Ihre
Quelle war die besondere Situation, die in der Gegend von Cieszyn herrschte,

und daher ihr taktischer Charakter. Dasselbe trifft auf die organisatorischen
Innovationen zu. Die Katholiken (Geistlichkeit und Battik) und die konservativen
protestantischen Kreise (von Liebe) verursachten einen Prozess, der nach sieben
Jahren mit der Vertreibung Muthmanns und seiner Genossen aus Cieszyn endete.
Die Pietisten erwarben sich grosse Verdienste durch die Stärkung des Polentums im Fürstentum Cieszyn, durch die Neueinführung von Gottesdiensten in
polnischer Sprache und die Schaffung polnischer religiöser (protestantischer)
Literatur.
Mieczysław Pater
ZUM THEMA „SLAWISCHER GEDANKE“
Manche Behauptungen betreffs des sogenannten „slawischen Gedankens”
im Schlesien von Cieszyn, die auf der Konferenz in Opawa im Jahre 1960
formuliert wurden, vor allem in dem Referat von Kudělka, müssen korrigiert
werden. Unannehmbar ist die These von Kudělka, dass der andersartige Charakter
der polnischen und tschechischen Bewegung in Schlesien von Cieszyn nach
dem Jahre 1848 das Ergebnis der Einflüsse verschiedener slawischer Konzeptionen
von seiten der zentralen polnischen und tschechischen Ländereien war. Diese
Frage kann mein erklären durch die verschiedenartigen polnischen und tschechi
schen nationalen Einflüsse. Man kann auch nicht einverstanden sein mit der
Behauptung Kudělkas, dass Stalmach in den 60er Jahren betreffs der Frage
schwankte, was für das Schlesien von Cieszyn günstiger wäre: der Verbleib im
Rahmen der tschechischen Krone oder der Anschluss an Galizien. Die genaue
Analyse der Äusserungen der „Gwiazdka Cieszyńska” darüber, auf die sich
Kudělka beruft, führt zu der Überzeugung, dass die besten nationalen Entwick
lungsmöglichkeiten des Gebiets von Cieszyn die Schrift in der Gemeinsamkeit
mit Galizien sah. Obige Thesen von Kudělka führen zu anderen, meiner Ansicht
nach fehlerhaften Feststellung betreffs des „slawischen Gedankens”.
K a r o l F i e dor
DIE EINSTELLUNG DER DEUTSCHEN BEHÖRDEN
GEGENÜBER DEN POLNISCHEN LANDARBEITERN
1918—1932
Das Problem der polnischen Landarbeiter in Deutschland entstand schon
gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der gesteigerten Entwick
lung der deutschen Industrie. In dieser Zeit nämlich findet in Deutschland ein
grosser Abfluss der hiesigen Landarbeiter zu den besser bezahlten und neuent
wickelten Industriezweigen statt. Anstelle der abgegangenen Arbeiter nahmen
die Grundbesitzer ausländische Arbeiter an, vor allem aus dem überbevölkerten
und wirtschaftlich schwach entwickelten Polen.
Während des ersten Weltkrieges stellen die deutschen Behörden einen grossen
Arbeitermangel fest und führten die Zwangsrekrutierung von Arbeitern aus den
besetzten Gebieten durch, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die
Industrie.
Nach Beendigung des Krieges begann man jedoch diese Leute aus der
Arbeit zu entlassen, um auf diese Art und Weise den massenhaft aus dem
Militärdienst entlassenen deutschen Arbeitern den Lebensunterhalt zu sichern.

Diese Politik führte jedoch nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Der Grossgrund
besitz in Deutschland nämlich beschäftigte ungern Menschen, die sich in der
Landwirtschaft nicht auskannten, und zogen die billigen Saisonarbeiter aus Polen
vor. Die preussischen sowie auch die Behörden der Weimarer Republik sahen
ungern die Praktiken der Grossgrundbesitzer, um so mehr, da im Lande die Zahl
der Arbeitslosen stieg. Da man jedoch nicht entschieden gegen die Junker auftreten konnte, schuf man ein Dickicht von Vorschriften, die in weitgehendem
Masse die Werbung von ausländischen Landarbeitern erschweren sollten. Diese
Vorschriften wurden jedoch nicht eingehaltein. Ja, gerade umgekehrt: man duldete
den nicht legalen massenartigen Zustrom der polnischen Saisonarbeiter in die
deutsche Landwirtschaft. Diese Menschen waren der brutalen Ausbeutung von
seiten der Arbeitgeber ausgeliefert. Sie lebten in primitiven Verhältnissen und
waren jeglichen Schutzes seitens polnischer Behörden bar.
Der erste offizielle Vertrag zwischen der polnischen und deutschen Regierung
wurde erst im November 1927 unterschrieben. Dieser Vertrag löste jedoch nicht
zahlreiche brennende Fragen, um so mehr, da die deutschen Arbeitgeber sich
nicht immer an ihn hielten. Mit dem Anwachsen der nationalistischen Elemente
in Deutschland griff man immer wieder den Zuzug polnischer Arbeiter auf
diese Gebiete an. Vor allem seit 1929 begann man weitgehend die Zahl der nach
Deutschland auf Arbeit Fahrenden einzuschränken. Im Jahre 1932 verbot man
offiziell die Werbung der polnischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, und
das entgegen den Interessen des Grossgrundbesitzes. Trotz dieses Verbotes kamen
jedoch — obwohl diesmal nicht legal — weiter die polnischen Saisonarbeiter nach
Deutschland. Somit kehrte man inoffiziell wieder zu den alten, brutalen Formen
der Ausbeutung aus der Zeit vor der polnisch-deutschen Konvention zurück.
Ewa Seeber
DIE EXPLOITATION POLNISCHER ARBEITER IN DER DEUTSCHEN
RÜSTUNGSINDUSTRIE IN DEN JAHREN 1939 BIS 1945
Noch vor Beginn des zweiten Weltkrieges rechneten die deutschen Faschisten
in ihren Kriegsplänen mit der Exploitation der Arbeitskraft der Bevölkerung
von Ländern, die erobert werden. Als in der deutschen Kriegswirtschaft der
Mangel an Arbeitskraft immer deutlicher wurde, vor allem nach Beginn des
Krieges mit der Sowjetunion, unternahm man grosse Anstrengungen, die eine
Steigerung der Einführung von Zwangsarbeitern nach Deutschland zum Ziele
hatten. Gleichzeitig wuchs der Konkurrenzkampf um die Gewinnung von Zwangs
arbeitskräften an, in dem die Monopole über die kleineren Betriebe entschie
denen Vorrang gewannen. Die Berufung des Amtes des Generalbevollmächtigten
für die Angelegenheiten der Arbeitskraftverteilung sollte die bisherige Praktik
auf diesem Gebiet verbessern. Dadurch wurde zwar die selbständige Tätigkeit
der kleineren Betriebe auf dem Gebiet der Arbeitskraftgewinnung beschränkt,
aber die grossen Konzerne haben weiterhin auf eigene Hand die Zwangsarbeits
kräfte gewonnen, wobei sie gleichzeitig auch von der Staatshilfe auf diesem
Gebiet Gebrauch machten. Sie versuchten auch auf den Prozess der Arbeits
kraftgewinnung Einfluss auszuüben. Sie konzentrierten sich vor allem auf die
Gebiete Polens und der Sowjetunion.
Die Lage der polnischen Zwangsarbeiter in Deutschland war schwer. Die
Bemühungen der deutschen Industriellen gingen nicht nur dahin, ihre Lagę
zu verschlechtern und dem Niveau der Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion

anzugleichen, sondern sie erstrebten auch die Annäherung der beiden Arbeiter
gruppen an die Lebensbedingungen der Konzentrationslager, was auch praktisch
bei manchen Fabriken durch Gründung solcher Lager realisiert wurde. In Wirk
lichkeit behandelte man die polnischen Zwangsarbeiter oft so wie die aus der
Sowjetunion; man hielt sie in denselben Unterkünften und teilte ihnen dieselben
Lebensmittelrationen zu, usw. Erst gegen Ende des Krieges, als der Arbeits
kraftmangel immer drückender wurde und man die Arbeiter „rational” exploitieren musste, befahlen die faschistischen Versorgungsorgane den Industriellen,
sie mögen im eigenen Interesse die ausländischen Arbeiter etwas erträglicher
behandeln.
Ähnlich war die Lage der Zwangsarbeiter, die in der Landwirtschaft be
schäftigt waren, obwohl man wegen des Charakters und der Bedingungen der
Arbeit die Vorschriften betreffs der Behandlung der Zwangsarbeiter nicht in solch
einem Grade verwirklichen konnte wie in der Stadt.
Trotz der schwierigen Bedingungen haben die polnischen Zwangsarbeiter
in Deutschland so wie die Bevölkerung im Lande selbst einen entschiedenen
Kampf gegen die Faschisten geführt. Als Ergebnis verschiedner Sabotageakte
wurde z. B. die Wirtschaft des Landes desorganisiert und die Regelmässigkeit
der Fronttransporte gestört, was wiederum die Notwendigkeit der Erhaltung
einer grossen Menge von Soldaten im Reich zur Folge hatte, deren Fehlen man
an der Front empfindlich spürte. An diesem Kampf nahm neben der polnischen
Bevölkerung auch die Bevölkerung der Sowjetunion teil. Die polnischen Zwangs
arbeiter wirkten auch in deutschen Widerstandsgruppen mit.
Teresa

Włodarska

MEMORIAL ÜBER DIE LAGE DER DORFARMUT IM FREIEN STÄNDESSTAAT
KSIĄŻNO IM JAHRE 1855
Das veröffentlichte Memorial besteht aus zwei Teilen. Im ersten schildert
der Bevollmächtigte des Grafen Johann Heinrich von Hochberg, F. A. R. Sander,
die schrecklichen Lebensbedingungen der Dorfarmen in dem Freien Ständestaat
Książno. Im zweiten führt er eine scharfe Kritik der bisherigen preussischen
Gesetzgebung betreffs des Kampfes mit dem- Bettler- und Hausierertum und
stellt ein eigenes Projekt der Lösung dieser Frage auf. Besonders interessant ist
der erste Teil, in dem der unparteiische Berichterstatter die fast unmenschlichen
Lebensbedingungen der Weber, Arbeiter und Dorfarmut beschreibt.
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KONKURS
Rada Naczelna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich wespół z Komisją
Koordynacyjną Instytutów Zachodnich w Poznaniu oraz Związkiem Literatów
Polskich ogłasza konkurs na pracę dokumentacyjno-pamiętnikarską na temat:
M O J E W S P O M N IE N I A Z W IĄ Z A N E Z D Z IA Ł A L N O Ś C IĄ S P O Ł E C Z N O -P O L IT Y C Z N Ą
N A Z IE M IA C H Z A C H O D N IC H I P Ó Ł N O C N Y C H

Warunki

konkursu

Wspomnienia powinny być osnute na tle:
a) walk o szkołę polską i oświatę na ziemiach nadodrzańskich i nadbałtyckich
pod panowaniem niemieckim;
b) walki przeciw germanizacji i wynaradawianiu ludności polskiej w okresie
międzywojennym i II wojny światowej;
c) działalności Związku Polaków w Niemczech oraz innych organizacji ruchu
polskiego (ruchu śpiewaczego, harcerstwa, organizacji gospodarczych, jak banków
ludowych, ruchu spółdzielczego itp.), działających na ziemiach zachodnich i pół.nocnych;
d) walk powstańczych i plebiscytowych w latach 1919—1921;
e) walki o wyzwolenie ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich;
f) organizowania i umocnienia władzy ludowej na ziemiach zachodnich i pół
nocnych;
g) zasiedlania i zagospodarowania oraz tworzenia podstaw rozwoju gospodar
czego i kulturalnego na ziemiach zachodnich i północnych.
Wspomnienia powinny zawierać autentyczne fakty i w miarę możliwości po
winny być ilustrowane dokumentami; mogą one dotyczyć całego okresu lub jed
nego z wymienionych; mogą też być oparte o jeden fakt lub epizod walki.
Na konkurs należy nadsyłać prace dotychczas nie publikowane. Za najlepsze
prace przewidziane są nagrody i wyróżnienia:
I
nagroda
— 25 000.— zł
II (dwie) nagrody po — 15 000.— zł
III (trzy) nagrody po — 10 000.— zł
Ponadto przewiduje się kilkanaście wyróżnień w wysokości od 1000 do 3000.— zł.
Wyróżnienia przewiduje się zwłaszcza dla prac opatrzonych możliwie wyczer
pującą dokumentacją — fotokopie, komplety lub oddzielne numery gazet i czaso
pism itp. — z okresu objętego konkursem.

Pracę opatrzoną godłem wraz z zamkniętą i zalakowaną kopertą, zawiera
jącą nazwisko autora i dokładny adres, prosimy nadesłać listem poleconym pod
adresem Sekretariatu Prezydium Rady Naczelnej TRZZ — Warszawa, Al. Jero
zolimskie 47.
Objętość prac zgłoszonych do konkursu nie może być mniejsza niż 50 stron
normalnego maszynopisu. W wyjątkowych wypadkach — gdy nadesłane materiały
przedstawiać będą szczególnie cenną wartość historyczną — brane będą pod uwagę
również prace o mniejszej objętości.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 marca 1963 r.
Skład sądu konkursowego zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany w ilości i wyso
kości przewidzianych nagród i wyróżnień oraz prawo wydania wszystkich lub
niektórych wyróżnionych i nagrodzonych prac drukiem po pokryciu obowiązu
jącego honorarium.
Warszawa, 15 IV 1962
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Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Organ
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników »Historii

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” nabyć można w księgarniach Domu
Książki, we Wzorcowni Wydawnictw Naukowych PAN — Ossolineum — PWN,
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki — wejście od ul. Marszałkowskiej (wysoki
parter). Zamówienia na dostawę zagraniczną przyjmuje „Ars Polona”, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 7. W wypadku jakichkolwiek trudności prosimy o zwra
canie się do Wydawnictwa Ossolineum ■— Wrocław, Rynek 9, oraz do Wrocław
skiego Towarzystwa Miłośników Historii — Wrocław, ul. Szewska 49.

