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Książka napisana barwnie i przystępnie obejmuje całość dziejów politycznych, 
społeczno-gospodarczych i kulturalnych naszej dzielnicy, ze szczególnym jednak 
uwzględnieniem dziejów X X  wieku i Polski Ludowej. Na całość złożyło się pięć 
odrębnych części, opracowanych przez pięciu autorów. Są to: H. Z i e l i ń s k i e g o  
Z dziejów walki o przynależność państwową Śląska , F. R y s z k i  Ostateczny w y
rok historii. S. G o l a c h o w s k i e g o ,  Ludność Ś ląska, J. K o k o t a  Gospodarka 
na Śląsku i E. M a l e c z y ń s k i e j  Kultura Śląska.

Ukazanie się tej książki trzeba powitać z uznaniem, ponieważ w znacznym 
stopniu zaspokaja ona potrzeby czytelnicze tej części społeczeństwa, która łak
nie rzetelnych i dobrze podanych informacji historycznych. Zarówno miłośnicy 
przeszłości, jak i działacze społeczni znajdą je tutaj w dość obfitym i fachowo wy
selekcjonowanym wyborze.

Przyjęty w książce podział pracy, oparty na zasadzie specjalizacji studiów 
i zainteresowań poszczególnych autorów, posiada oczywiście głębokie uzasadnienie 
i cenne walory naukowe i dydaktyczne. Dzięki niemu bowiem czytelnik otrzymał 
możliwie najlepsze informacje i ujęcia problemów tchnące świeżością, bo oparte 
w przeważnej części na gruntownych i stale pogłębianych badaniach. Jednak nie 
ulega chyba wątpliwości, że ten „specjalizacyjny” podział pracy pociąga za sobą 
nieuchronnie także następstwa niepożądane z punktu widzenia popularyzacji. Po 
pierwsze, w tym układzie poszczególne części książki (z wyjątkiem opracowanej 
przez Ryszkę) paralelnie rozpoczynają swe opowieści gdzieś w głębokim średnio
wieczu i stopniowo snują je do czasów najnowszych. Czytelnik nigdzie nie znajdzie 
pełniejszych obrazów rysujących całokształty sytuacji w poszczególnych epokach 
i fazach procesu dziejowego, a zawsze tylko jakieś obszerniejsze lub ciaśniejsze 
fragmenty. Autorzy wprawdzie śpieszą mu z pomocą i tok swych wywodów ukła
dają na szerszym tle, ale to z kolei prowadzi do powtarzania niektórych kwestii. 
Gorzej, że brak ścisłej współpracy zespołu autorskiego, a może w wyższym sto
pniu nieobecność w zespole historyka badacza życia gospodarczego (Kokot zaj
muje się wiekiem XX) pociągnął za sobą pominięcie lub zbyt ogólne tylko zasygna
lizowanie niektórych problemów, kapitalnych dla dziejów Śląska. Do takich zbyt 
po macoszemu potraktowanych zagadnień zaliczyłbym: rozwój kolonizacji na pra
wie czynszowym i powstanie gęstej sieci miejskiej w wiekach X III i XIV, tragedię 
germanizacji ludu polskiego na Dolnym Śląsku, dzieje przemysłu tkackiego i jego 
ośrodka na Pogórzu Sudetów Zachodnich, przejście do kapitalistycznych form gos
podarowania w rolnictwie i przemyśle, wreszcie powstanie i rozkwit Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego.

Wydaje mi się, że popularyzacja wymaga także sporej liczby tytułów i podty
tułów podkreślających ważniejszą problematykę, a jednocześnie ułatwiających czy
telnikowi poszukiwania potrzebnego materiału. Niestety, Autorzy (poza Kokotem) 
w ogóle nie stosowali tego zabiegu uprzystępniającego lekturę.



Wreszcie przy okazji chciałbym tu sprostować dwa mylne stwierdzenia poja
wiające się czasem w naszej literaturze dotyczącej zasięgu języka polskiego w ubieg
łych wiekach, a występujące także w recenzowanej książce. Chodzi o oblicze etnicz
ne hrabstwa kłodzkiego i okolic Lwówka. W źródłach i starszych publikacjach brak 
jakichkolwiek danych o obecności polskich grup etnicznych w Kłodczyźnie około 
1800 r., a tym bardziej polskich parafii na terenie powiatu lwóweckiego w poło
wie X IX  w. Wiadomo natomiast dobrze, że granica etniczna przebiegała wtedy 
daleko na wschód od Kłodczyzny i na północ od Lwówka. Polskie więc tłumaczenie 
ogólnośląskiej Instrukcji dla sołtysów w iejskich na Śląsku i w hrabstwie glackim  
z 1805 r. nie może być poczytywane za wskazówkę obecności Polaków na obszarze 
Kłodczyzny, ponieważ oficjalna i powszechnie wtedy używana nazwa prowincji ślą
skiej brzmi „Śląsk i hrabstwo kłodzkie”. Obecność tego terminu w tytule instrukcji 
wskazuje, że dotyczyła ona całej prowincji, je j zaś tłumaczenie jest dowodem pol
skości pewnej nieokreślonej części kraju, ale nie Kłodczyzny. Dalej, słowniki nazw 
geograficznych nie znają wsi, a tym bardziej i parafii Łącznikowo ani pod Lwów
kiem, ani nawet na terenie całego Śląska Dolnego, nie zna je j tutaj także słownik 
S. Rosponda. Jest tylko jedna wieś parafialna Łącznik (po niemiecku Lonschnik), 
która znajduje się na zawsze polskim obszarze etnicznym Śląska Górnego, w po
bliżu miasteczka Biała w powiecie prudnickim. Bliziutko stąd było do granicy etnicz
nej polsko-niemieckiej, stąd charakterystyczny dopisek pisarza w księdze stanu 
cywilnego, podkreślający sąsiedztwo wsi niemieckiej i niebezpieczeństwo germani
zacji.

Tadeusz Ładogórski

A. L u b  os, GESCHICHTE DER LITERATUR SCHLESIENS, Bergstadtverlag 
Wilh. Gottl. Korn., t. I, München 1960, s. 441 i 3 nlb.

Badania nad historią niemieckiej literatury Śląska podejmowano już niejed
nokrotnie. Liczne prace zajmują się problematyką szczegółową, nie brak również 
i dzieł syntetycznych, podsumowujących wyniki badań. Droga do książki Lubosza 
prowadzi od XIII-wiecznych słowników biograficznych pisarzy śląskich, poprzez 
prace historycznoliterackie Kahlerta, Krausego, Maxa, Kocha, Klemenza, Nadiera, 
Heckla, Józefa Klappera, Milcha i Wolfganga Baumgarta. Wartość wymienionych 
publikacji jest różna. Niektóre z nich są podporządkowane racjom nacjonalistycz
nym i propagandowym. Do tej grupy prac należy, niestety, i książka Arno Lubosa.

Lubos rozpoczyna swe dzieło od omówienia średniowiecznej literatury du
chownej i rycerskiej Śląska. W myśl swych założeń zalicza on wszystkie zabytki 
łacińskie do literatury niemieckiej. Okres od XIV w. do końca XVI w. to wed
ług Lubosa epoka humanizmu. Otwiera ją Johann von Neumarkt, kanclerz Karo
la IV, niedoszły biskup wrocławski. Lubos przedstawia ten okres bardzo barwnie, 
żywo i dostępnie, jego sformułowania są jednak często mało precyzyjne. Na stro
nie 93 np. czytamy o panującej na Śląsku atmosferze humanizmu: „Im humanisti
schen Schlesien konnte so volksmässige Ausgelassenheit keinen literarischen Bo
den gewinnen”. Na tej samej stronie jednak omawia Autor wspomnienia Hansa 
von Schweinichen, świadczące o upadku obyczajów, rozwiązłości i zepsuciu pano
szącym się wśród szlachty i mieszczaństwa, i stawia tym samym pod znakiem za
pytania swe pierwsze twierdzenie.

Wiele miejsca poświęca Lubos niemieckiej literaturze XVII w. na Śląsku, 
która przechodziła wówczas okres rozkwitu. Okres ten nazywa jednak niezbyt 
szczęśliwie barokiem. Obecny stan badań odrzuca taką periodyzację. Opracowanie 
tego okresu przez Lubosa nasuwa wiele wątpliwości, domaga się licznych sprosto
wań, których nie można oczywiście przeprowadzić w krótkiej recenzji.



Dlatego ograniczę się przykładowo do ustępu dotyczącego Andrzeja Gryphiusa 
(1616—1664). Gryphius uchodzi za najwybitniejszego niemieckiego liryka XVII w. 
Jego wspaniałe sonety i dzisiaj jeszcze cieszą się wielką popularnością. Lubos nie 
omawia jednak bliżej twórczości Gryphiusa jako liryka, lecz koncentruje swą uwa
gę na dramatach pisarza, które są wprawdzie dla rozwoju tego gatunku ważne, 
lecz od wieków stanowią już tylko martwy dokument historyczny (z wyjątkiem 
kilku komedii). Również w bibliografii Gryphiusa znajdujemy szereg nieścisłości. 
Tak np. czytamy, iż w Gimnazjum Gdańskim nauczycielem Gryphiusa był Opitz 
(s. 152). W rzeczywistości w latach, kiedy Gryphius był w Gdańsku, Opitz miesz
kał jeszcze we Wrocławiu, a później w Toruniu. Gryphius opuścił Gdańsk w koń
cu czerwca 1636 r., Opitz udał się zaś do Gdańska dopiero w końcu sierpnia 1636 r., 
i to jako historiograf i sekretarz Władysława IV, a nie jako nauczyciel Gimnaz
jum Gdańskiego.

Również nie zgadza się następna informacja biograficzna dotycząca Gryphiu
sa. Lubos pisze, iż Gryphius został nauczycielem domowym u cesarskiego palatyna 
Georga von Schönborn w Fraustadcie, czyli Wschowie (Wschowa należała wów
czas do Polski). W rzeczywistości Schönborn mieszkał w majątku nazwanym jego 
nazwiskiem u bram Freystadtu, czyli Wołowa. Co gorsza, Lubos nie zna pierwsze
go wydania sonetów Gryphiusa (Leszno 1637, odkryto je już na początku XX w.), 
a tym samym nie przedstawia właściwie poetyckiej drogi rozwojowej Gryphiusa. 
Heckel doprowadził swą historię literatury śląskiej aż do 1700 r. Następne dwa 
wieki literatury śląskiej zostały więc po raz pierwszy obszernie opracowane przez 
Lubosa. Zebrał on bogate materiały dotyczące zarówno pisarzy śląskich, jak i dzia
łających na Śląsku. Na marginesie uwzględnia również, inne dziedziny kultury 
i nauki.

Po okresie rozkwitu literatury śląskiej następuje pod koniec XVII w. je j 
gwałtowny upadek, który trwa przynajmniej do końca romantyzmu. Najwięcej 
uwagi poświęca Lubos w tej części dwum filozofom śląskim, Christianowi Wolfowi 
i Christianowi Garvemu. Drugim punktem ciężkości literatury Lubosa jest wiek 
X IX  (z wyłączeniem naturalizmu), który zajmuje ponad jedną trzecią dzieła. Okres 
romantyzmu zaczyna Autor od omówienia działalności znanego protestanckiego 
teologa wrocławianina Fryderyka Schleiermachera, który współpracował z „Athe
näum” Fryderyka Schlegla, pierwszym ważnym czasopismem romantycznym. Wiele 
miejsca poświęca jednemu z najwybitniejszych pisarzy romantycznych Niemiec, 
Eichendorffowi.

Następny okres to według Lubosa literatura Wiosny Ludów, której przewodzi 
Laube. Pokrótce omarwia Autor również działalność Lassalle’a. Wreszcie ostatni 
okres, którym zajmuje się Lubos, to tzw. realizm. Główną jego postacią jest nac
jonalista niemiecki Gustaw Freytag, nazwany przez Lubosa „Hausdichter der 
preussisch-deutschen Ära”.

Poza wspomnianymi już częściowo powyżej ważniejszymi pisarzami niemiec
kimi należącymi do historii literatury niemieckiej Lubos omawia również pisarzy 
trzecio- i czwartorzędnych (naliczyłem ponad pół tysiąca nazwisk), przynosi wiele 
ciekawych szczegółów, przekracza jednak tym samym często granice literatury 
i zaciera je j linie rozwojowe.

Książka zawiera również wykaz bibliografii (Autor nie uwzględnia pozycji pol
skich), wykaz ilustracji oraz indeks nazwisk. Bogato ilustrowana, wydrukowana 
na kredowym papierze prezentuje się okazale. Niewątpliwie ma być wyzyskana 
również jako propagandowy dokument niemieckości Śląska. Książkę wydano zre
sztą z zasiłku zachodnioniemieckiego Ministerstwa dla Przesiedleńców.



Lubos zatytułował swe dzieło Geschichte der Literatur Schlesiens, mimo to 
pomija milczeniem twórczość śląskich pisarzy polskich. Równocześnie przemilcza 
całkowicie wszelkie związki i kontakty literatury polskiej i niemieckiej, nie wy
mienia również ważnych przekładów utworów niemieckich na język polski. Brak 
tutaj chociażby takich nazwisk, jak Kochanowski i Mickiewicz. Dla Lubosa pol
ska kultura i literatura to tabu. A tam gdzie mówi o „Wschodzie”, robi to z punk
tu widzenia „Kulturträgera”: „Das schlesische Geistesleben im Mittelalter, wie 
etwa sein Schrifttum, ist lediglich eine Ausweitung des deutschen Kulturbereichs 
auf den jungen Siedlungsraum” (s. 21). W innym znów miejscu znajdujemy nastę
pujące określenie Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Hochschule Krakau, die noch 
internationalen und dabei sehr deutschen Charakter hatte” (s. 62). Na próżno 
szukalibyśmy w dziele Lubosa wzmianek o więzach przyjaźni łączących niemieckich 
pisarzy Śląska z Polską i Polakami. Nawet w wypadku Scherffera von Scherffen- 
stein czy Kaldenbacha, autora pięknych polskich wierszy, milczy Lubos. A prze
cież Hans Heckel, który wydał w 1929 r. historię niemieckiej literatury Śląska, 
niejednokrotnie wspomina jej polskie związki. Za to z satysfakcją przytacza Lubos 
wypowiedź Bartłomieja Steina, który charakteryzuje mieszkających na Śląsku 
Słowian: „als minderwertig, ohne Fleiss, ohne Intelligenz” (s. 66).

Reasumując, należy żałować, że w swym pracowitym i mimo tych licznych 
usterek interesującym dziele Lubos nie potrafi się zdobyć na obiektywizm, że nie 
chce czy nie widzi pewnych faktów historycznych, związków kulturalnych polsko- 
niemieckich w literaturze śląskiej, że nie wie, iż pisarzy i ludzi obu narodowości 
łączyły niejednokrotnie więzy przyjaźni i współpracy. O jego warsztacie pracy 
źle świadczy nieznajomość polskich prac źródłowych.

Marian Szyrocki

D. B o r a w s k a ,  ILE RAZY MIESZKO II WYPRAWIAŁ SIĘ NA SAKSONIĘ? 
(Wieki Średnie. Medium Aevum. Prace ofiarowane T. Manteufflowi), Warszawa 
1962, s. 87—93.

Czy były dwie wyprawy Mieszka II polskiego na cesarstwo (w r. 1028 i 1030), 
czy też tylko jedna, a w takim razie, czy w r. 1028, czy też w r. 1030 — oto 
pytania stojące w związku z całokształtem polityki drugiego króla polskiego wo
bec Konrada II, a stanowiące od dawna w literaturze przedmiot sporu. Za pierw
szą ewentualnością oświadczyła się większość historyków polskich i niemieckich, 
od Giesebrechta i Lewickiego po Tenckhoffa i nowego wydawcę Regestów Im 
perii czy podręcznik Historii Polski IH PAN1; za jedną tylko wyprawą, i to 
z r. 1030, obstawali z dawniejszych badaczy Wattenbach i Perlbach, a ostatnio 
Z. Wojciechowski i Meysztowicz1 2. Obecnie D. Borawska ponownie zajęła się tym 
zagadnieniem, próbując je rozstrzygnąć na korzyść tezy o jednej wyprawie Miesz
ka na wschodnie Niemcy, i to w r. 1030.

Przyczyną tego sporu w literaturze jest fakt, iż mimo że mamy aż 4 prze
kazy źródłowe o napadzie Mieszka II na cesarstwo, jednak wszystkie one

1 Z nie uwzględnionych przez Autorkę ważniejszych prac wymienić wypadnie: 
W. G i e s e b r e c h t ,  Geschichte d. deutschen Kaiserzeit, t. II, Braunschweig 1863, 
s. 259—260; Regesta Im perii, III. Salisches Haus 1024—1125. Die Regesten des 
Kaiserreichs unter Konrad II. 1024—1039, neubearbeitet von H. Appelt, Graz 1951: 
Historia Polski, IH PAN, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. 1, Warszawa 1960, 
s. 200—202.

2 Z opuszczonych przez Autorkę książek reprezentujących ten pogląd por. 
np. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Polska — Niemcy, dziesięć wieków zmagania, Poznań 
1945, s. 30.



(w dwóch grupach) wspominają o jednej tylko wojnie zaczepnej Polski. Roczniki 
hildesheim skie większe i idąca za nimi Vita Meinverci episcopi Patherburnensis 
kładą ją na r. 1028; natomiast bliźniaczo do siebie podobne opisy wyprawy Miesz
ka na kraje między Łabą a Salą umieszczają Roczniki magdeburskie i Annalista 
Saxo na r. 1030. Autorka stara się, idąc za Wattenbachem i Perlbachem, wskrzesić 
tezę, iż jedynie chronologia Roczników magdeburskich  i Annalisty Saxa jest po
prawna i że wyprawę Mieszka na Niemcy wypadnie przełożyć na r. 1030, z tym 
oczywiście, że była tylko jedna wyprawa zaczepna polska.

Ważniejszymi argumentami Autorki, powtórzonymi częściowo za Perlbachem, 
jest fakt, iż wszystkie cztery przekazy zawierają niektóre zwroty wspólne; dalej, 
że chronologia wyprawy polskiej na cesarstwo mieści się lepiej w roku 1030 niż 
w r. 1028, wreszcie — co podkreśla z naciskiem — że chronologia Roczników hil- 
desheim skich  z lat 1028/29 jest często błędna. Stąd dochodzi Autorka do wniosku, 
że przekaz Roczników hildesheim skich, oparty na zaginionych dziś Rocznikach 
hildesheim skich starszyęh, jest mylnie umieszczony pod r. 1028, a w rzeczywistości 
ta wyprawa Mieszka miała miejsce w r. 1030, tak jak to przekazała druga grupa 
roczników, odpisująca znów zaginione Roczniki nienburskie, czerpiące znów ewen
tualnie ze wspólnego źródła, to jest zaginionych Roczników hildesheim skich.

Jest ryzykowne operować myłkami w źródle, zwłaszcza kiedy jest ono zacho
wane w oryginale8; nie mamy również podstaw do przypuszczenia, aby przekaz 
wcześniejszy (Roczniki hildesheim skie) zawierał więcej błędów niż przekaz o 40 
lat późniejszy, o czym jeszcze niżej. Raczej przyjąć wypadnie, że autorzy kompi
lacji (Roczniki hildesheim skie większe, Roczniki m agdeburskie i Annalista Saxo) 
odpisywali ze swych wzorów dowolnie te wiadomości, które ich interesowały, 
opuszczając te, które wydawały im się mniej ważne.

Niezależnie od tego przyznać wypadnie, że problem poruszony przez Autorkę 
jest ważny i zawiły. Aby go wyjaśnić, wypadłoby ponownie zbadać całokształt 
panowania Mieszka II w Polsce, co w sumie dałoby rzecz kilkakrotnie przewyż
szającą krótki szkic Autorki. Niemniej należy zająć stanowisko wobec je j wy
wodów, które nie przekonywają, nie mówiąc o tym, że nie omawiają wyczerpująco 
wszystkich wiadomości mogących przemawiać przeciw jej tezie.

A więc przede wszystkim kilka zwrotów wspólnych przy opisie wyprawy 
z r. 1028 (Roczniki hildesheim skie, Vita Meinverci) i z r. 1030 ogranicza się 
właściwie do pojedynczych wspólnych wyrazów3 4, a jedna jedyna, rzekomo naj
bardziej przekonywająca i zbieżna, analogia (diaboli satelites) jest vox communis 
w średniowieczu. Spotyka się ją często u pisarzy łacińskich5; nie może też, mym 
zdaniem, świadczyć, że wspólne źródło obu grup rocznikarskich (Annales Hildes- 
heim enses deperditi) zostało przez przepisywaczy XI i X II w. różnie ekscerpowane, 
raz pod r. 1028, drugi raz pod r. 1030.

Opisy wyprawy z r. 1028 w Annales hildesheim enses maiores i w Vita Mein
verci z jednej strony, a takież w Rocznikach magdeburskich  i u Annalisty Saxa 
z drugiej, zawierają wiele istotnych różnic, które nie dadzą się wyjaśnić, jeśli 
przyjmiemy, iż podstawą ich było wspólne źródło, którego tylko wiadomość zo
stała umieszczona raz pod r. 1028, a drugi raz pod r. 1030. Wyprawa z r. 1028 
według Roczników hildesheim skich  skierowana była na „orientales partes Sa- 
xonie”, wyprawa z r. 1030 .inter Albiam et Salam”. Różnica zasadnicza. Dalej

3 Zarówno Annales Hildesheimenses, jak Annales Magdeburgenses, Annalista 
Saxo i Vita Meinverci zachowane są do dziś w oryginałach.

4 Por. zestawienie Autorki, s. 90—91.
5 Por. np. L a c t a n t i u s ,  Inst., 2, 14, 3: „sic eos diabolus . . .  suos fecit sa

telites”; L a c t a n t i u s ,  Epit., 22 (27): „ita diaboli satelites facti”.



w przekazie XII-wiecznym mamy szczegółowe określenia chronologiczne, datę 
dzienną0, chronologiczny związek ze śmiercią margrabiego Dytmara6 7, wreszcie 
podane dokładne liczby wsi spalonych i mieszkańców uprowadzonych w niewolę. 
Trudno przypuszczać, aby autor Roczników hildesheim skich  w końcu X I w., prze
pisując swój wzór z połowy tego wieku, wszystko to opuścił, a skrzętnie zanoto
wali to kopiści Roczników magdeburskich i Annalista Saxo. Wszyscy ci autorowie 
opisując wyprawę cesarską na Polskę z r. 1031 (zapewne tak samo na podstawie 
zaginionych Roczników hildesheimskich) użyli identycznej całej stylizacji, tak że 
rzeczywiście można wnioskować, iż odpisywali jeden i ten sam tekst8. Ale z faktu. 
że o wyprawie z r. 1028 wspominają tylko Roczniki hildesheim skie (i pośrednio 
Vita Meinverci), nie wynika jeszcze wniosek, iż nie miała ona w rzeczywistości 
miejsca. Przecież współczesny wypadkom Vipo, doskonale zresztą o ' polityce 
Konrada poinformowany, ani słowem nie wspomina o jakiejkolwiek wyprawie 
Mieszka na Niemcy9, a mimo to sama Autorka nie zaprzecza istnienia jednej 
choćby wojny zaczepnej króla polskiego z Konradem II.

Nie wchodzę tu w zawiłą sprawę źródła wiadomości Roczników hildesheim 
skich  i Roczników magdeburskich  oraz Annalisty Saxa (zaginione Roczniki hildes
heimskie, zaginione roczniki klasztoru w Nienburgu). Sprawa ta jest dla naszych 
wywodów obojętna. Zastanowić się chcę jedynie nad najważniejszym, według 
Autorki, argumentem, a mianowicie nad mylną chronologią Roczników hildes
heim skich większych z lat 1028/29. Że pod tym względem panuje w rocznikach 
wielka dowolność i pomieszanie, to fakt. Ale nie należy sprawy tej traktować 
w oderwaniu od podobnej analizy obu dalszych źródeł. Dokładniejsza analiza 
chronologii wszystkich trzech nas obchodzących roczników (hildesheimskie, mag
deburskie i Annalista Saxo) z lat 1025—1039 wykazuje, że (odliczywszy błędy 
chronologiczne wynikłe z obliczenia początku roku a nativitate bądź a circumci
sione) w Rocznikach hildesheim skich  spotykamy 8 wypadków złej chronologii 
zdarzeń lub błędnego umieszczania miejsca pobytu cesarskiego, natomiast u Anna
listy Saxa 9, wreszcie w Rocznikach magdeburskich  tylko 6 10. Ogólny więc bilans

6 A to: 16 bądź 26 stycznia.
7 Śmierć margrabiego Dytmara miała miejsce według nekrologu luneburskiego 

10 stycznia. Jeśli przyjmiemy, że Mieszko już 16 I 1030 napadł na Łużyce, to 
w ciągu tygodnia musiałby otrzymać wiadomość o śmierci margrabiego i zebrać 
wojska do najazdu, co wydaje się mocno nieprawdopodobne.

8 Annales Hilde sheimenses, (in us.), s. 35 n.: „Imperator cum parvo Saxonum 
exercitu Sclavos autumnali tempore invasit et Mysechonem diu sibi resistentem, 
regionem Lusizi cum aliquot urbibus et preda, que prioribus annis in Saxonia 
facta est restituere pacemque iuramento firmare coegit”; prawie dosłownie powta
rzają to Annales Magdeburgenses i Annalista Saxo, por. MGSS, XVI, s. 170: 
VI, s. 678.

9 Por. Vi po ,  Gesta Chuonradi, (in us. 1915), c. 29.
10 Oto pobieżne zestawienie: 1025 6 I, Reg. Imp., nr 9a — Korbea, Arm. Madg., 

Ann. Saxo — Paderborn; 1025 18 IV. Reg. Imp., nr 23b — Augsburg, Arm. Hild. 
Ann. Saxo — Regensburg; 1025 25 XII, Reg. Imp., nr 48a — Akwisgran, Ann. 
Hild. — Limburg, Ann Magd. — Liege: 1027 25 XII, Reg. Imp. — Liege, Ann. Hild. — 
Regensburg; 1028/X. Reg Imp. — Pöhlde. Ann. Hid. — 1029. Ann. Saxo — 1025, 
1028 25 X II, Reg. Imp., nr 138a — Augsburg (?), Ann. Hild. — Ingelheim, Ann. 
Magd., Ann. Saxo — Pöhlden; 1030 17 V, Reg. Imp., nr 155a — sejm w Merseburgu, 
Ann. Saxo — 1029; 1030 lato, Reg. Imp., nr 158b — wyprawa na Węgry, Ann. 
Saxo — 1029; 1030 lato, Reg. Imp., nr 158c — Śmierć ks. Ernesta, Ann. Saxo — 
1029: 1032 25 XII, Reg. Imp., nr 190a — Strassburg, Ann. Hild — Paderborn; 1033 
7 VII, Reg. Imp., nr 196a, Ann. Hild., Ann. Magd. — 1032; 1033 jesień, Reg. Imp., 
nr 210b, pokój z ks. czeskim, Ann. Hild., Ann. Saxo — 1032; 1037 po 15 III, Reg. 
Imp., nr 244 — Piacenza, Ann. Saxo — Salerno.



błędów jest raczej dla Roczników Hildesheimskich korzystny. Stwierdzenie to obala 
„najsilniejszy argument” — według słów Autorki — mający świadczyć za je j tezą.

Posiadamy jednakże wiadomość źródłową, przeoczoną przez Autorkę, a dowo
dzącą, iż rzeczywiście istniały co najmniej dwie wyprawy polskie na Niemcy 
sprzed r. 1031. Dosłownie zgodny przekaz Roczników Hilde sheimskich, Roczników  
magdeburskich  i Annalisty Saxa opisujący wyprawę cesarską na Polskę z jesieni 
1031 r .11 wspomina o łupach odebranych przez cesarza Polakom, zdobytych przez 
nich „předa prioribus annis in Saxonia facta”. Zwrot „prioribus annis”, a nie 
„priori anno” 11 12 wskazuje dosadnie, jako że wszystkie trzy przekazy wspominają
0 jednej tylko wyprawie Mieszka na cesarstwo, że we wspólnym ich (bezpośred
nim czy pośrednim) źródle zanotowane były co najmniej dwie polskie wyprawy 
na Niemcy. Zwrot znowuż „in Saxonia” świadczy wymownie, iż Roczniki Hildes- 
heim skie zaginione miały w pierwszej linii na myśli wyprawę w te strony, opisaną 
przez Rocznik hildesheim ski większy pod r. 1028 (Misako ... orientales partes 
Saxonie invasit). Przypuszczać tedy należy, że we wspólnym źródle dzisiejszych 
Roczników Hilde sheimskich, Roczników magdeburskich i Annalisty Saxa figuro
wała zarówno wzmianka o wyprawie z r. 1028, jak i z r. 1030. Dwie grupy dzi
siejszych roczników odpisały każda inną wyprawę, jednakże zatrzymały pod 
r. 1031 zwrot, który wskazuje na fakt, że we wspólnym ich źródle zapisane zo
stały obie wyprawy polskie na wschodnie Niemcy, jedna z r. 1028 na Saksonię
1 druga z r. 1030 na zachodnie Łużyce. Tak więc przyznać wypadnie, że przeciwna 
teza Autorki nie została zupełnie przekonywająco obroniona.

Karol Maleczyński

S. E p p e r l e i n ,  BAUERNBEDRUCKUNG UND BAUERNWIDERSTAND IM 
HOHEN MITTELALTER, Berlin 1960.

Praca Epperleina składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawił Autor 
położenie chłopów w północno-zachodnich Niemczech do X III w. W części drugiej, 
zebrawszy wyniki swych dociekań nad sytuacją ekonomiczo-społeczną ludności 
wieśniaczej na omawianym terenie, stara się wykryć istotną przyczynę emigracji 
chłopów nadreńskich i ich nowego osadnictwa na wschód od Łaby w X II i X III w.

Szczegółowej analizie poddane zostały okolice nad środkowym i dolnym Re
nem, posiadłości biskupów: Münster, Osnabrück, Paderborn i Minden, oraz klasz
toru Hildesheim. W oparciu o dość bogaty materiał źródłowy bada Autor kolejno 
różne formy ucisku chłopa, konflikty między chłopami feudalnie zależnymi a ich 
panami, przedstawia formy oporu chłopskiego i wyciąga wnioski.

Z pracy Epperleina wynika, że sytuacja chłopstwa w północno-zachodnich 
Niemczech we wcześniejszym średniowieczu w obrębie poszczególnych władztw 
feudalnych układała się analogicznie. Wszędzie spotykamy się ze wzrostem wy
zysku i ucisku feudalnego oraz z zaostrzającą się walką klasową chłopów.

Wśród wyzyskiwaczy ludności wieśniaczej szczególną rolę odgrywali urzędnicy

11 Por. wyżej, przyp. 8. }
12 Wprawdzie Annales Altahenses maiores, (in us. 1891), s. 18, mają w tym 

miejscu zwrot „priori anno” (Imperator cum parva Saxonum manu Sclaviam 
autumnali tempore invasit et Miseconem diu ante sibi rebellem, Lusizique regio
nem cum aliquot urbibus et preda, que priori anno facta est sibi restitu
ere et cum iuramento pacem firmare coegit), ale jest to rocznik znany tylko z póź
nej kopii, odpisujący nadto prawie dosłownie tekst Annales Hildesheimenses. 
O wyprawie z r. 1030 Roczniki ałtajskie  nie wspominają ani słowem.



feudalni, tzw. advocati. Z pochodzenia często rycerze, miast chronić poddanych 
przed krzywdami sami się ich dopuszczali, nakładając na chłopów samowolnie 
różne daniny i powinności odrobkowe. Feudałowie starali się ograniczyć poczy
nania adwokatów, gdyż te uniemożliwiały im podnoszenie renty feudalnej i powo
dowały zbiegostwo chłopów, niekiedy — jak np. w dobrach klasztoru w Rastede 
w drugiej połowie X III w. — o charakterze masowym.

Na pogorszenie się sytuacji chłopów wpłynęły również klasztory, zwłaszcza 
cysterskie. Zakładając na pozyskanych terenach gospodarstwa własne, burzyły 
niekiedy domostwa chłopskie, rugowały miejscową ludność z ziemi, zabraniały 
chłopom korzystać z lasów, łąk i pastwisk.

Z krzywdy chłopskiej żyły także miasta. Nakładały one na wieśniaków i pod
nosiły opłaty przy kupnie artykułów codziennego użytku, jak chleb, piwo czy 
wino. W X III w. wprowadzony został nowy podatek, zwany będą, który jeszcze 
więcej obciążył i tak już uginających się pod brzemieniem świadczeń feudalnych, 
dręczonych rabunkami i napadami feudałów oraz niszczonych wskutek wewnętrz
nych wojen chłopów.

Wraz z pogarszaniem się doli wieśniaków zaostrza się walka klasowa między 
nimi a wyzyskiwaczami. Jest rzeczą uderzającą, że poza jednym wypadkiem 
buntu chłopów w trzech wsiach należących do opactwa w Himmerod i klasztoru 
w Trewirze, nie spotykamy się na badanym przez Autora terenie z czynnymi wy
stąpieniami chłopów. Stosowali oni bierne formy oporu, powstrzymując się od 
świadczeń feudalnych i dziesięcinnych. Tam gdzie użytkowanie ziemi pańskiej 
miało formy czasowej dzierżawy, chłopi dążyli do uzyskania praw dziedzicznych. 
Każde wyłamywanie się spod obowiązków ciążących na chłopach powodowało 
jednak reakcję feudałów. Opornym odbierano ziemię i następnie zwracano, pod
nosząc równocześnie powinności feudalne, nakładano kary pieniężne, ekskomuni- 
kowano jako heretyków.

W takich warunkach występować zaczęło zbiegostwo jako zjawisko masowe 
i jedyna skuteczniejsza forma walki klasowej chłopów. Tam gdzie były miasta, 
chłopi byli najbardziej ruchliwi. Feudałowie starali się za wszelką cenę zatrzymać 
poddanych i uniemożliwić im ucieczkę do miast. Dowodzą tego przywileje cesarza 
Fryderyka II, w których wystawca zobowiązał się nie przyjmować do swych miast 
chłopów zbiegłych z majątków rycerskich i kościelnych oraz liczne umowy między 
feudałami przeciwdziałające zbiegostwu do miast. Gdzie było to już niemożliwe, 
panowie feudalni starali się utrzymać swe prawa do uciekinierów pobierając nadal 
od nich rentę.

Pogarszająca się dola mas ludowych wsi zachodnioniemieckich, liczne trudności 
związane ze zbiegostwem do miast, lepsze perspektywy osadnicze na obszarach 
wschodnich spowodowały coraz większy odpływ chłopów niemieckich za Łabę. 
Tu jako koloniści otrzymywali ziemię na prawie dziedzicznym, obowiązki względem 
feudałów unormowane zostały dokumentem, odległość zaś od rodzinnych stron 
była zbyt duża, by feudałowie mogli skutecznie korzystać z przysługującego im 
ius revocandi w stosunku do zbiegłych.

Na wędrówkę chłopów zachodnioniemieckich za Łabę niemały wpływ wy
warły też czynniki kościelne. Tak np. już w apelu z 1108 r. wzywającym do kru
cjaty przeciw Słowianom nadłabskim, zredagowanym prawdopodobnie przez arcy
biskupa magdeburskiego, a skierowanym do kilku wyższych feudałów duchow
nych i świeckich północno-zachodnich Niemiec, kraj Słowian przedstawiono jako 
terra optima. Do krucjat zachęcało papiestwo, agitowali za nimi szczególnie 
w Westfalii dominikanie, potęgując tym samym wśród chłopów tutejszych na
stroje do wychodźstwa za Łabę. *



Zmuszał do ucieczki także głód, jaki nawiedził zachodnie Niemcy w drugiej 
połowie X III w. Tak np. w Annales Vratislavienses zanotowano, że w Niemczech 
był tak wielki głód, iż wielu porzuciło ziemię i zbiegło do Polski. Dokument zaś 
z 1278 r. mówi o głodzie jako przyczynie ucieczki chłopów z majątków klasztoru 
w Brendorf.

Za Łabę emigrowali, zdaniem Autora, zarówno chłopi zamożni, którzy byli 
w stanie nabyć prawa użytkowe do ziemi za pieniądze, jak i biedota wiejska, 
która takich możliwości nie miała. Szczególnie w Westfalii było wielu chłopów 
bezrolnych, gdyż działało tu prawo dziedziczenia tylko przez jednego z synów. 
Pod tym względem dominowały okolice Kolonii, Trewiru, Bielefeld oraz biskupstwa 
Münster i Osnabrück. W te strony zwracają się feudałowie wschodnioniemieccy 
w poszukiwaniu kolonistów, wyzyskując ciężkie położenie chłopstwa, jego walkę 
klasową z feudałami, naturalny pęd do poprawy warunków bytowych i większej 
swobody. Zjawiska, jakie w dziedzinie stosunków społeczno-ekonomicznych na 
wsi obserwujemy w północno-zachodnich Niemczech od XII w., były częścią 
przeobrażeń, którym w tym czasie ulegała Europa zachodnia.

Praca Epperleina przyniosła w efekcie nie tylko szczegółowe naświetlenie sto
sunków wiejskich w zachodnich Niemczech wcześniejszego średniowiecza, lecz 
także w poważnym stopniu wyjaśnienie przyczyn ruchu kolonizacyjnego na obsza
rach nadłabskich i emigracji chłopów westfalskich, które niektórzy dawniejsi 
badacze widzieli w rzekomym przeludnieniu ówczesnych Niemiec zachodnich, gło
dzie ziemi czy świadomych dążeniach germanizacyjnych tutejszego chłopa.

Wacław Korta

„ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO”, Seria A, nr 30, 
Nauki Społeczne, Historia V, PWN, Wrocław 1961, s. 128.

Piąty kolejny zeszyt historyczny przynosi 4 artykuły pióra młodych autorów 
wrocławskiego środowiska. Tematyka zamyka się chronologicznie w granicach 
XVIII w. i dotyczy wyłącznie zagadnień śląskich.

Zeszyt otwiera artykuł J. J  a ń c z a k a pt. Okręgi sadownicze na Śląsku pod 
koniec XVIII wieku  (s. 3—17). Autor bardzo skrupulatnie wyzyskuje literaturę 
przedmiotu, pokazując w plastyczny sposób rozwój tej tak ważnej w gospodarce 
wiejskiej gałęzi produkcji. Z artykułu wynika, że sadownictwo rozwinęło się przede 
wszystkim na terenie Środkowego Śląska i powiatów pobliskich. Drugi okręg, 
zwany przez Autora nysko-namysłowskim, przylegał od strony wschodniej do 
pierwszego, odznaczał się jednak znacznie słabszym rozwojem sadownictwa. O ile 
w okręgu śrcdkowośląskim na 100 ha użytków rolnych wypadało 340 drzew owo
cowych, to w nysko-namysłowskim tylko 188. Jako tereny słabego rozwoju sadow
nictwa wymienia J. Jańczak okręgi górnośląski i zachodniośląski, znane także 
z niższego poziomu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Omawiana gałąź gospodarki 
ogniskuje się więc na terenach o dobrych glebach i wyższej kulturze rolnej. Stwier
dzenie tych faktów — to niewątpliwe osiągnięcie Autora; z jednej strony wykazuje 
on nieadekwatność Ziekurschowskiego podziału Śląska na 4 strefy, z drugiej zaś 
obala lansowaną przez burżuazyjną naukę niemiecką tezę o rzekomej niższości 
polskich Górnoślązaków, gdyż powiaty zachodniośląskie, zamieszkane w większości 
przez żywioł niemiecki, nie różnią się zbytnio od górnośląskich.

Artykuł J. Jańczaka jest pierwszą, i to udaną, próbą przedstawienia rozmiesz
czenia śląskiego sadownictwa pod koniec XVIII w. Autor oparł się na Zimmer- 
mannie i innych źródłach współczesnych, szkoda jednak, że nie poddał ich głęb
szej krytyce. Szczególnie dużo wątpliwości mogą budzić z 1770 r., stanowiące



punkt wyjścia do oceny rozwoju sadownictwa. Podana tam ilość drzew owoco
wych jest przeszło dwukrotnie niższa niż w r. 1797 czy 1804 (s. 6). J. Jańczyk 
przyjmuje, że w latach 1770—1804 musiał zaznaczyć się bardzo istotny postęp. 
Gdyby jednak zestawić dane Zimmermanna z lat osiemdziesiątych z danymi póź
niejszymi, musielibyśmy przyjść do przekonania, że postęp ten dokonał się w latach 
siedemdziesiątych XVIII w. Przypuszczenie takie jest prawdopodobne, gdyż wojna 
dokonała ogromnych spustoszeń, które następnie były wyrównywane. Stąd szybsze 
tempo rozwoju. Istnieje też druga możliwość, mianowicie, że dane z 1770 r. są 
po prostu zaniżone.

Interesujący jest artykuł A. N y r k a  i L. W i a t r o w s k i e g o  pt. Gospo
darka rybna w księstwie pszczyńskim od końca XVII do początku XIX w. (s. 81— 
127). Autorzy słusznie zwracają uwagę na specyfikę gospodarki stawowej na Śląsku, 
wydaje się jednak, że w swym zapale polemicznym z J. Topolskim idą zbyt daleko. 
Wprawdzie jego uogólnienia oparte na danych z jednych dóbr mogą budzić pewne 
zastrzeżenia, niemniej znajdują częściowo potwierdzenie w omawianym artykule. 
Wiek XVI np. jest bowiem również na Śląsku okresem szczytowego rozwoju go
spodarki rybnej. Specyfika śląska polegała m. in. na tym, że regres nie występował 
tu tak głęboko, jak na pozostałych ziemiach polskich.

Artykuł zawiera wiele ciekawych materiałów do techniki stawowej, wysokości 
produkcji i zbytu, organizacji administracji, charakteru siły roboczej itp. Jak wy
nika z zamieszczonych wykresów, zapoczątkowany w XVII stuleciu upadek gospo
darki rybnej postępował nadal w XVIII w. Proces ten nie przebiegał jednak 
w sposób prosty i jednostajny. Mimo że Autorzy operują wykresem uwzględnia
jącym tylko odcinki dziesięcioletnie, a więc niwelujące odchylenia od przeciętnej, 
linia rozwoju produkcji rybnej i gospodarki pieniężnej jest zygzakowata i pełna 
załamań, o rysujących się tendencjach spadkowych. Przyczyn tego stanu rzeczy 
A. Nyrek i L. Wiatrowski dopatrują się w niekorzystnym ukształtowaniu się cen 
na ryby i rozwoju nowego rolnictwa. Nie bez znaczenia był także fakt, że w miarę 
wycinania lasów zmieniały się warunki klimatyczne, m. in. powodując obniżenie 
poziomu wody w stawach. W tych warunkach gospodarka roślinna stawała się 
bardziej opłacalna i wypierała stawową. Że nie doszło wówczas do całkowitego 
upadku gospodarki stawowej — zdaniem Autorów — należy tłumaczyć tym, że nie 
wszystkie stawy nadawały się do osuszenia, niektóre np. po kilku latach obsie
wania zbożem przynosiły coraz niższe plony, dwór potrzebował szlamu, działały 
tradycje gospodarki stawowej itp. Zasadnicze jednak znaczenie posiadał interes 
dworu, niemożność natychmiastowego przestawienia całej gospodarki.

Autorzy traktują gospodarkę rybną na szerokim tle porównawczym. Wpraw
dzie artykuł dotyczy tylko posiadłości pszczyńskich, niemniej wyzyskują Oni ma
teriały odnoszące się także do innych dóbr, m. in. niemodlińskich. Rozprawa zy
skuje przez to na wadze i pozwala w pewnym sensie wnioski Autorów rozszerzyć 
na cały Śląsk.

Poza pańską gospodarką rybną A. Nyrek i L. Wiatrowski nieco miejsca udzie
lają stawom chłopskim i rybołówstwu. Zakres informacji jest jednak bardzo skrom
ny, podyktowany niewątpliwie skąpością materiałów źródłowych. Wydaje się, że 
Autorzy powiedzieli maksimum tego, co można było powiedzieć, słusznie wydoby
wając fakt podporządkowania chłopskiej gospodarki rybnej — gospodarce dwor
skiej. Poważnym osiągnięciem jest wykazanie silnych związków rynkowych po
siadłości pszczyńskich z Krakowem. Szkoda tylko, że pominięto czynnik polityczny, 
jakim były wojny czy rozbiory Polski. Wpływ tego rodzaju wydarzeń mógł ujaw
nić się zarówno w kształtowaniu się cen, jak i zakłóceniach kontaktów rynkowych, 
zwłaszcza z Krakowem.



Przy konstruowaniu tabel Autorzy nie zawsze dysponowali jednorodnym ma
teriałem statystycznym. Wskutek tego sporządzone tabele nie zawsze są porówny
walne. Tabela nr 10 przedstawia np. stosunek dochodu z gospodarki rybnej do 
dochodu ogólnego (błędnie zatytułowanego: „Stosunek dochodu ogólnego do do
chodu z gospodarki rybnej”), nr 11 zaś — do dochodu z gospodarstwa wiejskiego. 
Autorzy zarówno tu, jak i w tabelach 6—9 operują przeciętnymi dla okresów 
dziesięcioletnich. Podobnie postępują także przy wykresach. Postępowanie takie 
może jednak wywoływać pewne zastrzeżenie, gdyż sumaryczne traktowanie każdego 
dziesięciolecia zniekształca rzeczywisty obraz, eliminując lata o wskaźnikach skraj
nych i zmniejszając rozpiętość pomiędzy górną a dolną granicą wykresu. Silne 
wahania w wysokości produkcji zbożowej są typowe dla feudalizmu, byłoby więc 
interesujące zbadanie, czy nie znajdują one potwierdzenia także w gospodarce 
rybnej. Wykonanie tego zadania było możliwe, ponieważ Autorzy dysponowali od
powiednim materiałem statystycznym, wystarczającym do przedstawienia nie
przerwanego trendu rozwojowego.

Tekst artykułu uzupełnia starannie wykonana mapka posiadłości pszczyńskich, 
obrazująca rozmieszczenie stawów.

Artykuł Z. K w a ś n e g o  pt. Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gier- 
czynie w latach 1736—1756 (s. 19—52) nosi wyraźnie charakter przyczynkowy. 
Określają go zarówno rozmiary zakładów, zatrudniających razem z kopalnią prze
ciętnie 25 robotników, jak i ramy chronologiczne rozprawy. Autor porusza takie 
problemy, jak organizacja pracy, technika produkcji, rekrutacja i charakter siły 
roboczej, płace itp. Artykuł zawiera wiele cennych danych i spostrzeżeń, opartych 
na dotychczas nie znanych materiałach archiwalnych. Szczególnie interesująco 
przedstawiają się dane dotyczące załogi.

Z. Kwaśny wiele miejsca poświęca omówieniu regulaminu z 1738 r. W orga
nizacji produkcji występowało jeszcze wiele cech feudalnych, jak najem przy
musowy, korzystanie przez zakłady z surowców dworskich, niższych opłat w tar
takach chłopskich itp. Odzwierciedla je wspomniany regulamin. Według Autora 
rozgraniczał on niezbyt dokładnie kompetencje szychtmistrzów, sztygarów i innych 
grup personelu zakładowego, co miało wynikać z chęci wprowadzenia wzajemnej 
kontroli. Przypuszczenie to może budzić poważne wątpliwości. Czy nie słuszniej 
byłoby tłumaczyć niezbyt ścisłe rozgraniczenie kompetencji poszczególnych przed
stawicieli administracji po prostu faktem, że mamy do czynienia z pierwszym re
gulaminem, a więc ze zrozumiałych względów zawierającym jeszcze pewne nie
jasności?

Załoga gierczyńskich zakładów przynajmniej w 3A składała się z ludności 
miejscowej i znajdowała się w zależności feudalnej od pana. Wyrazem tego było 
nie tylko uiszczanie ciężarów feudalnych, ale i przypisanie do zakładów, uwidacz
niające się w najmie przymusowym. Wolną siłę roboczą w Gierczynie reprezen
towali jedynie obcy przybysze, z zasady zajmujący kierownicze stanowiska w pro
dukcji.

Autor bardzo słusznie podniósł problem płynności kadr, typowy nie tylko 
dla Gierczyna. W Wałbrzyskiem np. w drugiej połowie XVIII w. górnicy wielu 
kopalń wykonywali minimalną ilość szycht. Wahania w tym zakresie były bardzo 
duże. Dają się one stwierdzić zarówno przy porównywaniu ilości szycht wykona
nych przez poszczególnych górników, jak i szycht wykonanych przez tych samych 
górników w różnych tygodniach i miesiącach. Jest rzeczą znamienną np., że ilości 
te wyraźnie spadały w okresie żniw czy trudności technicznych związanych z od
wadnianiem kopalń. Objaw charakterystyczny dla początkowego etapu w rozwoju 
górnictwa, odznaczającego się niskim poziomem technicznym i nikłymi rozmia



rami produkcji. W wypadku Gierczyna należało wyjaśnić, w jakim zakresie 
obowiązywał ludność najem przymusowy, gdyż tłumaczyłoby to z jednej strony, 
skąd brały się różnice w ilości wykonywanych szycht, z drugiej — rzutowałoby 
na wysokość płac.

W Gierczynie stosowano opłatę od szychty i system akordowy. Zamieszczona 
w tekście tabelka obrazuje płace w latach 1765 i 1785, a więc w okresie póź
niejszym niż ten, którego dotyczy artykuł. Lepszą podstawę mogłyby stanowić 
źródła współczesne — niestety nie rozgraniczają one różnych kategorii robotników 
i zawierają jedynie dane orientacyjne. Podaje się tam np., że górnicy zarabiali 
od 9 do 15 krajcarów za szychtę, tłuczkarze od 4,5 halerzy do 15 krajcarów. Skąd 
brały się tak duże różnice, Autor nie wyjaśnia. Nasuwa się pytanie, czy ci naj
niżej opłacani to przypadkiem nie robotnicy pańszczyźniani? Wątpliwości budzą 
także niektóre dane wspomnianej tabelki. Przy rębaczu zaś Autor podaje np.. że 
jego zarobek wynosił 72 kraj cary tygodniowo plus 18 krajcarów na tłuszcz do 
lampki, przy młodszym rębaczu zaś — 72—84 kraj cary, nie wyjaśniając, czy 
w sumie tej mieściły się koszta oświetlenia. Problem dosyć istotny, gdyż od jego 
rozwiązania zależy ocena wysokości zarobku młodszego rębacza.

W sumie artykuł Z. Kwaśnego, mimo wymienionych usterek, należy do cieka
wych. Szkoda tylko, że Autor kopalnictwo gierczyńskie potraktował w izolacji 
od pozostałych gałęzi gospodarki Schaffgotschów.,

T. B i e d a  w-artykule Z życia cechu plócienników w Dzierżoniowie w latach 
1742—1800 (s. 53—80) zajmuje się tkactwem bawełnianym, a więc gałęzią płócien- 
nictwa stosunkowo najmniej znaną. Podjęcie tego rodzaju tematu okazało się po
żyteczne. Autor wydobył cały szereg danych wykazujących nie tylko specyfikę tego 
działu tkactwa, ale i tkactwa cechowego. Ponadto wykazał istnienie kontaktów 
rynkowych Dzierżoniowa z Rzecząpospolitą. Pewne zastrzeżenie może wywoływać 
operowanie pojęciem regionu w odniesieniu do Dzierżoniowskiego. Chodzi tu raczej 
o okręg, pojęcie o znacznie węższym zakresie. Mówiąc o polityce merkantylnej 
rządów austriackiego i pruskiego, Autor zbyt silnie podniósł je j dobroczynny 
wpływ na rozwój rzemiosła. Nie negując je j roli, trzeba pamiętać, że równocześnie 
udzielano przywilejów szlachcie, które podkopywały produkcję cechową. Wpraw
dzie T. Bieda mówi o tych sprawach, ale traktuje je oddzielnie, wskutek czego 
uzyskany obraz nie zawsze rysuje się zbyt plastycznie.

Reasumując nasze uwagi, musimy stwierdzić, że zeszyt porusza cały szereg 
zagadnień i posuwa naprzód wiedzę o dziejach Śląska w XVIII w. Można mieć 
pretensje jedynie co do kolejności zamieszczonych artykułów. Jest to jednak sprawa 
drugorzędna, o charakterze porządkowym.

Stanisław Michalkiewicz

„ROCZNIKI ETNOGRAFII ŚLĄSKIEJ”, pod red. L. Itmana, Muzeum Etno
graficzne. Oddział Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, t. I, Wrocław 1961, s. 137.

Jak zaznaczono we wstępie „od Redakcji”, tom ten ukazał się dzięki dotacjom 
Wydziału Kultury Prezydium WRN we Wrocławiu i Wydziału Sztuki Ludowej Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki na przeprowadzenie badań terenowych oraz pokrycie 
kosztów wydawniczych. W sprawach naukowych redakcja „Roczników” korzystała 
z rad i konsultacji Katedry Etnografii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego.

Omawiany tom zawiera następujące prace: E. J ę c z a l i k ,  Z badań nad ślą
skim malarstwem ludowym na szkle, L. 11 m a n, Materiały do ludowego zdob
nictwa w metalu na Dolnym Śląsku. Zdobione okucia wozów w powiecie Bystrzyca 
Kłodzka, tenże, Ze studiów nad drewnianym budownictwem sakralnym na Dolnym



Śląsku. Kościół w Trzebicku, powiat Milicz, H. W e s o ł o w s k a ,  Z badań historycz- 
no-etnograficznych nad dolnośląskim budownictwem wiejskim  w XVIII wieku, 
J. P a w ł o w s k a ,  Wybrane zagadnienia z kultury duchowej dolnośląskiej wsi Pra
cze w powiecie milickim, taż, Z badań nad rolnictwem w Kotlinie K łodzkiej, 
W. G 1 u z i ń s k i, Etnografia — Historia — Muzeum. Streszczenia wszystkich prac 
podano w języku francuskim.

E. J ę c z a l i k  w swoim artykule omawia grupę kilkudziesięciu obrazów ma
lowanych na szkle (wyodrębnionych stylistycznie z ogólnej liczby dwóch i pół ty
siąca okazów śląskiego malarstwa ludowego na szkle, znajdujących się w polskich 
zbiorach muzealnych), które uznała za reprezentujące pierwotny styl tego rodzaju 
śląskiego malarstwa ludowego. Autorka dołączyła 24 jednobarwne tablice przedsta
wiające omawiane obrazy. Artykuł zainteresuje zapewne nie tylko historyków 
sztuki. Praca zyskałaby jednak na czytelności, gdyby rozważania dotyczące loka
lizacji omawianych obrazów i genezy techniki malowania na szkle na Śląsku 
zamiast zamykać artykuł poprzedziły analizę formalną malowideł. '

L. 11 m a n w pierwszym swym artykule omawia formę i ornamentykę okuć 
przy wozach wiejskich na podstawie materiału zebranego w czasie badań tere
nowych przeprowadzonych w latach 1956—1957 w 21 miejscowościach pów. By
strzyca Kłodzka, dołączając mapkę orientacyjną, 5 rycin przedstawiających zdo
bione przedmioty i narzędzia, którymi zdobienie wykonywano, oraz 15 tablic 
zawierających łącznie 185 rysunków różnych form okuć dyszla oraz ornamentów 
znajdujących się na tych okuciach. Należy zaznaczyć, że zdobnictwo ludowe 
w metalu z tego terenu dotychczas nie było omawiane w literaturze etnogra
ficznej.

Z drugiej pracy L. 11 m a n a dowiadujemy się, że na Dolnym Śląsku istnieje 
15 kościołów drewnianych o konstrukcji zrębowej i że podobne obiekty spotykamy 
na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce. Szczegółowo Autor opisuje kościół w Trzebicku 
(pow. Milicz), załączając 10 fotografii wnętrza i 8 rysunków przedstawiających 
w skali 1 :50 różne rzuty, przekroje i elewacje obiektu. Podano równocześnie 
krótką historię wsi.

Henrykę W e s o ł o w s k ą  interesuje 13-tomowy opis Śląska F. A. Zimmer
manna (1783—1795) jako źródło do badań historyczno-etnograficznych nad śląskim 
budownictwem wiejskim w XVIII w. Autorka przytacza na 7 stronicach wypo
wiedzi Zimmermanna charakteryzujące stan budownictwa wiejskiego w poszcze
gólnych powiatach, podaje własny komentarz do wypowiedzi Zimmermanna i załą
cza 3 mapki przedstawiające „zasięg i częstotliwość występowania” budownictwa 
drewnianego, ryglowego (częściowo glinianego) i murowanego na Śląsku w XVIII w. 
Z tekstu artykułu dowiadujemy się (mapy nie posiadają legend), że zagęszczonym 
kreskowaniem oznaczono przewagę danego typu budownictwa, rzadziej zaś zakresko- 
wano powiaty, w których budownictwo takie występuje w mniejszej ilości. Nie 
objaśnione bliżej białe plamy (nie obwiedzione ciągłą linią) w świetle tekstów 
oryginalnych oznaczają zarówno brak danego typu budownictwa, jak i brak da
nych o tym budownictwie. Są to przecież dwie różne rzeczy. Warto byłoby po
szukać innych źródeł, które by pozwoliły uzupełnić i zweryfikować informacje 
Zimmermanna. Np. można by wyzyskać statystyki rzemieślników wiejskich (cieśli 
i murarzy) oraz cegielni w poszczególnych powiatach, które znajdują się w cy
towanej przez Autorkę pracy T. Ładogórskiego.

W drugiej części swego artykułu Wesołowska przedstawia oparte na źródłach 
archiwalnych ilościowe zestawienie kominów murowanych i drewniano-glinianych 
w różnych latach w okresie od 1774 do 1809 r. w 19 wsiach stanowiących własność 
Althanów w hrabstwie kłodzkim. W związku tym Autorka omawia sposoby



administracyjne, którymi w drugiej połowie XVIII w. dążono do likwidacji pry
mitywnych kominów drewniano-glinianych. Prymitywny typ komina był w prze
szłości częstym zjawiskiem również na innych terenach Polski, co w artykule 
potwierdzone jest dokumentami historycznymi i materiałami etnograficznymi.

Praca J. P a w ł o w s k i e j  dotycząca wiedzy ludowej jest częścią monografii 
etnograficznej jednej wsi dolnośląskiej. Autorkę interesują tradycyjne elementy 
kultury, przenikanie ich z jednej grupy przesiedleńców do drugiej i przyczyny ich 
zanikania. Artykuł zawiera uwagi ogólne o tradycyjnej kulturze duchowej oraz 
szczegółowe omówienie wiedzy mieszkańców wsi według działów: kosmografia 
i geografia, meteorologia, przyroda żywa, orientacja w zjawiskach życia psychicz
nego, wiedza matematyczna, medyczna i weterynaryjna. Cechą charakterystyczną 
artykułu jest to, że nie nawiązuje do innych opracowań tematu (nie ma w ogóle 
przypisów). Tymczasem przemiany w świadomości społecznej, których praca do
tyczy, to poważny problem teoretyczny i metodologiczny. Autorka m. in. pisze: „Na 
przemianach zachodzących w dziedzinie kultury materialnej w dużej mierze 
zaważyły elementy kultury miejscowej, wyznaczające poniekąd kierunek je j dal
szego rozwoju. W dziedzinie kultury duchowej nie odegrały one żadnej roli, ponie
waż nie było we wsi czynnika informującego (autochtonów). Skutkiem tego proces 
przemian w dziedzinie kultury duchowej zachodził wyłącznie w zespole treści kul
turowych przyniesionych przez ludność napływową, na płaszczyźnie kontaktów 
międzygrupowych” (s. 77). Ponieważ artykuł poświęcony jest przede wszystkim 
wiedzy ludowej, warto w związku z tym przytoczyć zdanie K. Moszyńskiego: 
„kultura bowiem materialna, tzn. techniczna, oraz wiedza [mowa o kulturze ma
terialnej i. wiedzy ludowej — przyp. B. G.] są związane ze sobą jak najściślej. 
Charakterystycznymi cechami tej części ludowej wiedzy, która w oczach ludu 
nie znajduje ciągłego sprawdzianu w faktach z zakresu kultury technicznej, są 
przede wszystkim: je j, mówiąc popularnie, bezgraniczna naiwność czy łatwo
wierność (zupełny nieomal brak krytycyzmu), obfite sprzeczności (brak konsek
wencji, i fragmentaryczność” 1. Autorka swojej teorii nie uzasadnia, a niektóre 
fragmenty artykułu potwierdzają słuszność poglądów K. Moszyńskiego.

A oto inny cytat z artykułu: „Na nowe pojęcia o powstawaniu świata duży 
wpływ wywarła religia i wiedza zdobywana za pośrednictwem książki, prasy i ra
dia. Wszyscy mieszkańcy wsi, zarówno starsi, jak i młodsi, mimo iż niektórzy z nich 
zetknęli się z naukowymi pojęciami o powstawaniu świata, wierzą, że świat zo
stał stworzony przez Pana Boga” (s. 79). Tutaj rodzą się dwa pytania: 1) czy za
warte w cytacie stwierdzenie oparte jest na rozmowach ze wszystkimi mieszkań
cami wsi, czy też dane uzyskano na innej drodze? 2) jakie kryterium nowości 
poglądów stosuje Autorka? Interesujące jest bardzo, w jaki sposób Autorka stwier
dziła, że „zachowała się do dnia dzisiejszego pewna ilość wiadomości leczniczych 
i meteorologicznych mogących znaleźć jeszcze i obecnie praktyczne zastosowanie, 
zgodnie z założeniami współczesnej wiedzy” (s. 78). Szkoda więc, że w artykule 
nie powiedziano nic o metodach badań.

W drugim artykule J. Pawłowska przedstawia ogólne wyniki badań etnograficz
nych nad rolnictwem, które przeprowadziła wespół z L. Itmanem w 13 wsiach 
pow. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Nowa Ruda w latach 1956—1958. Artykuł 
omawia m. in. używane narzędzia, gatunki zbóż i sposoby ich uprawiania, prze
chowywania itd. Dołączony aneks podaje charakterystykę poszczególnych wsi, obej
mującą położenie geograficzne, zabudowania, strukturę gospodarstw, rodzaj gleby, 
pochodzenie ludności i strukturę zawodową.

1 K. M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, cz. II, z. 1, Kraków 1934, s. 15.



W. G l u z i ń s k i  przedstawia uwagi metodyczne dotyczące współpracy dzia
łów muzeum: historycznego i etnograficznego. Rozważania swoje Autor opiera 
na dotychczasowej praktyce współpracy Działu Historycznego Muzeum Śląskiego 
z Muzeum Etnograficznym. Wysuwa pewne postulaty, które — jego zdaniem — 
winny być uwzględnione przy organizowaniu wystaw tych dwóch działów muzeum 
Byłoby wskazane, aby poglądy te, wypowiedziane przez historyka, uzupełnione zo
stały wypowiedzią przedstawiciela Muzeum Etnograficznego.

Tom zamyka sprawozdanie L. I t m a n a  z działalności Muzeum Etnograficz
nego we Wrocławiu w latach 1953—1960. BÍ G.

M. S z y r o c k i ,  DER JUNGE GRYPHIUS, Riitten u. Leoning, Berlin, Neue 
Beiträge zur Literaturwissenschaft, t. IX, s. 196.

Nie tak dawno recenzowaliśmy na łamach „Sobótki” pracę Autora poświęconą 
M. Opitzowi. Tym razem przychodzi nam się zająć drugą jego pracą, poświęconą 
znowu pisarzowi śląskiemu XVII w., poecie, który podobnie jak Opitz nie tylko 
przebywał na pograniczu polsko-niemieckim — Śląsku, zachodniej Wielkopolsce, 
Gdańsku — ale który równocześnie wyrastał niejako na skrzyżowaniu się obu 
kultur, niemieckiej i polskiej.

Pracę Autora, aczkolwiek nie jest ona jeszcze pełną monografią poety, witamy 
z tym większym zadowoleniem, że urodzony w r. 1616 w Głogowie, z pochodzenia 
Niemiec, Andrzej Gryphius należy do grupy najwybitniejszych barokowych poetów 
nie tylko śląskich, ale i niemieckich. Dodajmy, że twórczość jego jest w Polsce, 
poza szczupłym gronem specjalistów, stosunkowo mało znana, podobnie jak i mało 
znany jest jego bieg życia. Warunki życia człowieka baroku były, ogólnie biorąc, 
jeszcze bardzo ciężkie. Victor Tąpie w swej pięknej pracy o baroku zwraca uwagę 
na to, że życie człowieka w tym okresie było zagrożone w różny sposób „Epidemie 
— pisze — których nikt nie był w stanie przewidzieć, tym mniej zatrzymać, roz
szerzały się w sposób katastrofalny, pociągając za sobą wielkie spustoszenia. 
W czasach zwyczajnych medycyna oparta jedynie na doświadczeniu pozwalała 
chorobom nieoczekiwanie i bezapelacyjnie niszczyć jednostki w kwiecie wieku . . .  
W okresie, kiedy produktywność zasianej ziemi była śmiesznie niska, nieurodzaje, 
niebezpieczne i w naszych czasach, doprowadzają do katastrofy ludność i tak nie 
dożywioną i wyczerpaną ciężką pracą . . .  Nieurodzaj sprowadza głód”. Jeśli w ta
kich warunkach rozgrywało się życie przeciętnego człowieka tego okresu, to trzeba 
stwierdzić, że Gryphius doznał na sobie specjalnych ciosów losu. W piątym roku 
życia utracił ojca, w dwunastym matkę i odtąd wychowywał się pod opieką 
ojczyma, Michała Edera, z którym pozostawał zresztą w nienajlepszych stosun
kach. Jako dwudziestoparoletni człowiek przeżył najpierw katastrofalny pożar 
swego miasta ojczystego, Głogowa, parę zaś lat później drugiego miasta, z którym 
był silnie związany, Wschowy. Przez czas jakiś pracuje jako wychowawca w domu 
człowieka chorego umysłowo. W sumie dość przyczyn, by uczynić z Gryphiusa czło
wieka poważnego, skupionego, zainteresowanego zasadniczymi problemami czło
wieka.

Przystępując do omówienia życia i twórczości Gryphiusa w okresie mniej 
więcej po r. 1639, miał Autor w pewnej mierze przetartą drogę, skoro — jak 
wykazuje, sumienna bibliografia zebrana przez Autora i umieszczona na końcu 
książki — Gryphiusem zajmowało się szereg badaczy. Mimo to jednak, zarówno 
gdy chodzi o przebieg jego życia, jak i o interpretację jego twórczości, napotkał 
Autor jeszcze szereg luk i miejsc ciemnych. Stwierdźmy też zaraz, że zarówno 
w jednej, jak i drugiej dziedzinie zdziałał Autor wiele i pchnął naprzód naszą



wiedzę o tym śląskim poecie. Nie oznacza to naturalnie, by wszystkie Jego do
wodzenia były przekonujące czy też by w pewnych miejscach nie można było 
zgłaszać do Autora pretensji.

Zaczynając najpierw od życiorysu Gryphiusa, stwierdźmy, że podjęta przez 
Autora próba wyjaśnienia powodów śmierci ojca poety nie jest przekonująca. 
Poeta pisze sam, że ojciec umarł „durch Gift, das ihm ein falscher Freund ge
geben”. Autor twierdzi, że słowo „Gift” należy rozumieć, zgodnie z językiem 
barokowym, jako „Anfeidung” lub „Verleumdung”. Nie chciałbym się dłużej za
trzymywać nad tym błahym w gruncie rzeczy szczegółem, wydaje mi się jednak, 
że można tę sprawę prościej wytłumaczyć.

Na s. 29 zwraca Autor uwagę, że protestanci w Głogowie obchodzili Boże 
Narodzenie w dniu 4 stycznia. Otóż sprawa przedstawia się chyba inaczej i pro
sto. Widocznie protestanci, idąc za przykładem innych krajów protestanckich, 
w tym i krajów niemieckich, jak Prus Książęcych, Brandenburgii i in., używali 
starego kalendarza i zgodnie z nim obchodzili święta 25 grudnia styli veteri, 
gdy katolickie kraje pisały wówczas (przy różnicy 10 dni) 4 stycznia następnego 
roku.

Historię życia Gryphiusa rzuca Autor na dość szeroko omówione tło, oma
wiając stosunki kulturalne prowincji, w których dane było Gryphiusowi spę
dzić swe lata młode, a więc w pierwszym rzędzie stosunki kulturalne Śląska 
i Gdańska. Przyznam się, że stosunkom gospodarczym i kulturalnym w .Gdań
sku warto było chyba poświęcić nieco więcej miejsca, uwzględniając szerzej pra
ce polskich badaczy, jak Biernata, Boguckiej, Fabiani-Madeyskiej, Pelczarowej 
i innych. Czy nie warto było szerzej udokumentować ten exodus artystów ślą
skich do Gdańska, przypominając nie tylko wybitnych śląskich poetów, ale i ma
larzy, pomiędzy którymi poza St.roblem znaleźli się wywodzący się z Nysy (zmar
ły zresztą przed przybyciem do Gdańska Gryphiusa) Herman Hahn, wrocławia
nin Adolf Boy, o którym Autor mówi słusznie jako o ulubionym malarzu gdań
szczan, nie wspominając o jego śląskim pochodzeniu. Z prac historyków sztuki 
warto wreszcie było uwzględnić pracę E. Ywanoyki poświęconą Bartłomiejowi 
Stroblowi, a wydaną w Poznaniu w r. 1957. Przy sposobności stwierdźmy jesz
cze, że podaną przez Autora na s. 74 datę przybycia Władysława IV w r. 1636 do 
Gdańska należałoby zgodnie z wynikami pracy Fabiani-Madeyskiej („Rocznik 
Gdański”, nr XV/XVI, r. 1956/57) poprawić na 12 stycznia.

Obok życiorysu poety zajmuje się Autor również obszernie omówieniem 
wczesnych utworów Gryphiusa, zwracając w pierwszym rzędzie uwagę na dwa 
poematy łacińskie poświęcone Herodowi i jego rzezi niemowląt w Betlejem, po
tem zaś napisane w języku niemieckim, a wydane w r. 1637 sonety. Autor cha
rakteryzuje tu obszernie najpierw ogólnie twórczość Gryphiusa w tym okre
sie, zwracając uwagę na różnorakie wpływy i maniery występujące w utwo
rach jego aż do mody polegającej na budowie swych utworów w oparciu o kom
binacje liczb albo częściej cyfr, będących symbolami dobrych i złych mocy. Na
stępnie zajmuje się On szczegółową analizą poszczególnych utworów, wyjaśnia
jąc równocześnie różne ciemne miejsca jego poezji.

Najmniej uwag nasuwa mi się naturalnie odnośnie do drugiej części, więc 
zacznę od niej, zgłaszając jedynie zastrzeżenia co do tłumaczenia przez Autora 
ciemnego tekstu Beschluss Sonnet na s. 85. Otóż zgadzając się z twierdzeniem 
Autora, że tajemniczym mężczyzną może być protestantyzm na Śląsku, wydaje mi 
się jednakże, iż upatrywanie w kobiecie, która odmawia całunu pogrzebowego 
mężowi, symbolu Habsburgów, nie da się utrzymać. Pod tym symbolem rozumiał 
Gryphius chyba Saksonię, za czym przemawiałaby dokładna analiza wiersza,



którą jednak ze względu na oszczędność miejsca wolę odłożyć do ustnego poro
zumienia się z Autorem.

Gdy chodzi o ogólne omówienie twórczości młodocianego Gryphiusa, to miał
bym w pierwszym rzędzie pretensje do Autora, że nie zajął się ustaleniem miej
sca . poety na Parnasie współczesnych synów Apollina. Twórczość Gryphiusa 
tego okresu — to twórczość przede wszystkim religijna. Otóż chcielibyśmy się do
wiedzieć, jakie miejsce przysługuje tym utworom śląskiego poety. Czy jego dzieła 
są wyższej, czy niższej rangi niż dzieła współczesnych niemieckich czy polskich 
poetów religijnych w rodzaju Sępa Szarzyńskiego, Sarbiewskiego czy Grochow
skiego. Drugą pretensję do Autora wywołuje fakt ominięcia przez Niego całko
wicie sprawy zależności dzieł Gryphiusa od innych wcześniejszych czy też współ
czesnych utworów. Sprawa to niebagatelna, boć przecież sam fakt, iż Gryphius 
tłumaczył czy też parafrazował utwory innych, świadczy o tym, że był naturą 
ulegającą wpływom. Pretensja ta dotyczy zarówno sprawy omawiania utworów 
łacińskich, jak i niemieckich. Autor podkreśla mianowicie, omawiając utwory ła
cińskie Gryphiusa, jak dalece popularnym wówczas tematem był w niemieckiej 
literaturze temat Heroda. Jest to niewątpliwie zjawiskiem uderzającym, rów’- 
nocześnie jednak chcielibyśmy się dowiedzieć, czy Gryphius, pisząc swe dwa 
herodowe poematy, czerpał od swych kolegów ewentualnie w jakim stopniu 
ulegał ich wpływom. To samo dotyczy i jego niemieckich utworów, zarówno 
oryginalnych, jak i tłumaczonych. Gdy o te ostatnie chodzi, to np. przy omawia
niu istotnie pięknego sonetu do Ukrzyżowanego Autor ogranicza się do dość 
sumarycznego stwierdzenia, że niemieckie tłumaczenie jest piękniejsze od łaciń
skiego pierwowzoru Sarbiewskiego. Przyznam się, że gotów jestem dać się Auto
rowi przekonać, ale chętnie ujrzałbym wpierw w Jego- pracy przedruk oryginału, 
paralelną analizę obu poezji. Gdy chodzi o sonety oryginalne, chętnie widziałbym 
też omówienie literackiej paranteli tych ciekawych utworów. Że badania prowa
dzone w tym kierunku mogłyby dać jakieś rezultaty, świadczy chociażby fakt. 
że już przy trochę uważniejszym wczytaniu się w ciekawy sonet do Ducha Sw. 
nietrudno ustalić, iż Gryphius przejął tu szereg określeń z dwu hymnów średnio
wiecznych, mianowicie Veni creator, jak i Veni sancte Spiritus. Wystarczy ze
stawić chociażby pierwsze predykaty, którymi obdarza Ducha Sw., jak „wahrer 
Liebe Feur”, „Brunn aller gutten Gaben”, „Freud die alles Leid vertreibt”, 
z określeniami z hymnów „ignis”, „caritas”, „fons vivus”, „consolator optime”, 
by przekonać się o tej zależności. Stwierdzam przy tym, że ograniczam się do 
zaznaczenia tych zbieżności, nie wyczerpując ich do końca.

W parze z tym wydaje mi się, że Gryphius ulegał w jakimś stopniu, poru
szając się na terytorium mieszanym, katolićko-protestanckim, na którym obok 
momentów walki dochodziło też i do momentów zbliżających, nie docenianych przez 
dzisiejszych historyków, wpływom katolickim. Mogło się to również odbywać na 
fali rodzącego się wówczas w Europie i sięgającego swymi wpływami do Polski 
ruchu irenistycznego, któremu hołdowało przecież szereg wybitnych umysłów 
protenstanckich. W związku z tym nieprzekonujące wydaje mi się tłumaczenie 
Autora, jakoby Gryphius przekładał utwory łacińskie jezuitów dlatego, że chciał 
wpływowych głogowskich jezuitów przychylnie dla siebie usposobić (s. 92). Jeśli 
Gryphius tłumaczył te utwory, to chyba jednak dlatego, że ich nastrój religijny 
odpowiadał jego nastrojowi, a równocześnie urzekało go ich piękno.

Kończąc nasze z konieczności me wyczerpujące i niespecjalistyczne uwagi 
o omawianej książce, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że uważam ją za cenny



wkład nauki polskiej w wiedzę o kulturze Śląska w XVII w. Wartość je j pod
nosi nie tylko sumienna bibliografia dzieł o Gryphiusie, o której wspomina
liśmy wyżej, ale również i bibliografia utworów samego Gryphiusa, których po- 
czytność, jak widać z tego, do dnia dzisiejszego jest dość duża.

Władysław Czapliński

T. Mu s i ó ł ,  PUBLICZNE SZKOŁY POWSZECHNE MNIEJSZOŚCI POL
SK IEJ NA Śl ą s k u  OPOLSKIM w  LATACH 1923—1939, Wydawnictwa Insty
tutu Śląskiego w Opolu, Katowice 1961, s. 236.

Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu przyniosły w roku ubiegłym 
książkę Teodora Musioła pt. Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na 
Śląsku Opolskim w latach 1923—1939. Publikacja ta wywołała zrozumiałe za
interesowanie, ponieważ dzieje polskiej ludności Opolszczyzny w międzywojen
nym dwudziestoleciu nie były dotychczas przedmiotem syntetyzujących opra
cowań. Monografia tzw. szkolnictwa mniejszościowego mogła choć w części wy
pełnić tę dotkliwą lukę. Z drugiej strony również problem polskiego szkolnictwa 
tych ziem sam przez się ogromnie jest interesujący. Przepisy szkolne były naj
wyższym wykwitem ochrony mniejszości. Dzieje ich realizacji (względnie ich 
obchodzenia i zwalczania przez władze) winny zatem rzucić wiele światła na 
cały system ochrony mniejszości, wprowadzony po pierwszej wojnie światowej.

Zaraz jednak już na wstępie należy podnieść zastrzeżenie wobec terminologii 
stosowanej przez Autora. Używanie w tytule książki i w tytule je j drugiej czę
ści (pomijając już samą narrację) określenia „mniejszość polska” jest chyba nie
porozumieniem. To ulubione sformułowanie niemieckich władz miało przecież 
na celu pomniejszyć ilościowe i kulturalne znaczenie polskiej ludności Śląska 
Opolskiego. Jeżeli jeszcze dziś mamy je stosować, to chyba tylko w ironicznym 
cudzysłowie.

Praca T. Musioła jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, wstępna, 
zatytułowana „Szkolnictwo polskie na tle struktury ludnościowej i politycznej 
Śląska Opolskiego”, jest tylko niewiele mniejsza od pozostałej, zgodnie z tytu
łem istotnej, mianowicie: „Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej”. 
Na część pierwszą składa się pięć rozdziałów. Z tych’ pierwszy poświęcono liczeb
ności Polaków na Śląsku Opolskim. Omówiono w nim rezultaty spisów ludności 
z lat 1910, 1925 i 1933 oraz ujęcie przeprowadzone przez Bund Deutscher Osten 
w 1935 r. na podstawie języka nabożeństw. W odniesieniu do tego ostatniego, 
szacunkowego, ujęcia Autor popełnia nieścisłość twierdząc, iż był to „tajny spis 
ludności” przeprowadzony przez niemieckie władze (s. 18). Omówienie materiału 
statystycznego zostało uzupełnione przez zestawienie poglądów niemieckiej lite
ratury i wypowiedzi wysokich śląskich urzędników na ten sam temat.

Rozdział drugi nosi tytuł „Położenie ludności polskiej”. Autor mówi w nim 
najpierw o plebiscycie i jego skutkach w postaci emigracji polskiej inteligencji 
z części Śląska przyznanej Niemcom, przy czym daje ogólnikową wzmiankę 
o społecznym składzie polskiej ludności pozostałej w tej części Górnego Śląska, 
aby następnie skoncentrować swą uwagę na germanizacyjnej akcji władz. Nie
stety jednak Autor pominął tu cały szereg dziedzin życia społecznego i wiele 
szeroko zakrojonych antypolskich akcji i ograniczył się tylko do „Osthilfe”, 
bezrobocia i do wyliczenia pewnych aktów prawnych, jak np. Gesetz zur Verhü
tung Erbkrankennachwuchses z 14 VII 1933, Reichserbhofgesetz z 29 IX  1933, 
Reichsarbeitsdienstgesetz z 26 V 1935, Reichsbürgergesetz z 15 IX  1935 czy 
Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmassnahmen



z 9 III 1937. Dla fachowca antypolskie ostrze niektórych z tych ustaw jest oczy
wiste, inaczej jednak jest ze zwyczajnym czytelnikiem. Brak jest tutaj więc sta
ranniejszego i obszerniejszego komentarza. Rozdział kończy szereg informacji 
poświęconych Związkowi Polaków w Niemczech, zawierających wiele szcze
gółów zupełnie niepotrzebnych (np. wykaz członków zarządu odłączonego Związ
ku Polaków na Śląsku).

Trzeba przyznać, że wywody tego rozdziału nie spełniają zapowiedzi zawar
tej w jego tytule. Stanowią one zbiór luźnych materiałów, dających wypaczony 
obraz rzeczywistości. Nie wolno bowiem sprowadzać niezmiernie bogatego ży
cia organizacyjnego Polaków Opolszczyzny do jednego tylko Związku Polaków, 
nie można uwag o położeniu Polaków Opolszczyzny ograniczać do przypadkowe
go wyliczenia kilku ustaw.

Trzeci rozdział tej części dotyczy „Podstaw prawnych szkolnictwa polskiego”. 
Tutaj Autor wyliczył przepisy dotyczące nauczania w języku polskim, miano
wicie rozporządzenie z 31 X II 1918 i odnośne postanowienia konwencji genew
skiej. Ponieważ te ostatnie dotyczą również szkolnictwa prywatnego, T. Musioł 
rozszerzył wywody tego rozdziału również o informacje na temat tej drugiej 
dziedziny nauczania.

Następnie uwaga Autora skupiła się na „Formalnych środkach ochrony 
uprawnień mniejszości polskiej w zakresie szkolnictwa”. Tutaj daje On szereg 
ogólników o środkach prawnych przysługujących mniejszości w myśl przepisów 
konwencji genewskiej oraz informacji o sposobie wyzyskiwania tych środków 
i treści składanych skarg. Wiadomo jednak, że konwencja genewska nie przewi
działa specjalnych środków prawnych dla ochrony mniejszościowego szkolnictwa. 
Były to po prostu te wszystkie środki, którymi w ogóle mniejszość posłużyć się 
mogła dla dochodzenia swych praw. Autor, chcąc mówić o środkach ochrony 
p o l s k i e g o  s z k o l n i c t w a ,  musiał zająć się koniec końców faktografią, 
dziejami tej ochrony. Rozdział jest krótki (7 stron) i nader pobieżny. Dlatego też 
ani nie informuje dostatecznie o środkach prawnych przyznanych mniejszości 
przez konwencję genewską, ani też nie daje opisu walki Polaków ze Śląska 
Opolskiego o własne szkolnictwo, prowadzonej przy wyzyskaniu tych środków 
prawnych.

Ostatni, piąty, rozdział pierwszej części budzi też wiele wątpliwości. Autor 
dał mu tytuł „Sytuacja polskiego szkolnictwa na Śląsku Opolskim” i rzeczywi
ście pierwszą stronę wywodów poświęcił odmienności warunków, w jakich 
kształtowała się szkoła mniejszościowa na Opolszczyźnie i na tzw. Śląsku Woje
wódzkim. Na tym jednak koniec uwag odpowiadających tytułowi rozdziału. 
Potem bowiem dowiadujemy się wiele o Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkol
nym, jego zadaniach i organizacji, dalej czytamy o działalności Związku Polaków 
w Niemczech w zakresie szkolnictwa (a raczej o kierunkach tej działalności), 
z kolei Autor daje pewną periodyzację dziejów polskiego szkolnictwa Opolszczyzny 
(zresztą nie oryginalną), wskazującą na początkowe skoncentrowanie działalności 
w dziedzinie szkolnictwa mniejszościowego, tzn. szkół publicznych, i na późniejsze 
zwrócenie się ku szkolnictwu prywatnemu. Dalsze ustępy ograniczają się już tylko 
do przytaczania danych ilościowych, które z zakresu najszerzej pojętego polskiego 
szkolnictwa udało się zgromadzić Autorowi. Najpierw są to dane o szkołach pu
blicznych (sprowadzające się zresztą do jednej tylko tabeli), po czym następuje 
wyliczenie instytucji szkolnictwa prywatnego, nie pozbawione zresztą zamieszania. 
Oto bowiem zaraz po tym wyliczeniu następuje tablica 8, odnosząca się do naucza
nia języka polskiego i religii, której jednak dane pozostają w rażącej sprzeczności 
z liczbami podanymi poprzednio. Sprzeczność tę można dopiero rozwikłać, stu



diując dokładniej tekst na s. 53 (tabela znajduje się na s. 55). Mamy tam bowiem 
wzmiankę, z której pośrednio wynika, że tabela dotyczy nauki języka polskiego 
i religii w szkołach publicznych, nie prywatnych.

Nie koniec na tym. Wyliczenie instytucji polskiego szkolnictwa prywatnego 
jest w ogóle pozbawione określeń czasowych. Nie wiadomo, do jakiego czasu od
nieść liczby tam wymienione. Z przytaczanych następnie w tekście tablic zdaje 
się wynikać, że Autor zliczał po prostu wszystkie te instytucje, niezależnie od 
tego, kiedy powstawały i kiedy były likwidowane. Zupełne już zaskoczenie przy
nosi tablica 11, obrazująca frekwencję w polskich szkołach prywatnych w la
tach 1930—1938. Wykazuje ona bowiem 13 szkół, jak podano na s. 54 w ogólnym 
wyliczeniu, w tym jednak dwie (Łomnica i Radłów) zupełnie przez cały ten czas 
pozbawione dzieci. Fakt ten jednak nie przeszkadza Autorowi. Drugi przykład 
jest innego rodzaju. T. Musioł w powoływanym ogólnym wyliczeniu podaje 
43 prywatne kursy języka polskiego z 723 uczniami (s. 55). Następnie podaje 
zestawienie tabelaryczne tych kursów (s. 59) za lata 1933—1937, w którym ani 
jedna wielkość nie pokrywa się z liczbami podanymi w wyliczeniu. Podobnie 
ma się rzecz w zakresie szkół dokształcających.

Ostatnie strony rozdziału poświęcone są gimnazjom, gdzie najpierw Autor 
podaje ilość dzieci polskich w niemieckich szkołach średnich, następnie rozwój 
ilościowy powstałego w 1932 r. gimnazjum bytomskiego i pochodzenie jego uczniów, 
wreszcie informacje o udziale dziewcząt z Opolszczyzny w żeńskim gimnazjum 
w Tarnowskich Górach. Na koniec rozdziału przypadają jeszcze uwagi o pre
lekcjach Polskiego Uniwersytetu Ludowego z ich wykazem z r. 1936/37.

Ten ostatni rozdział pierwszej części budzi bardzo poważne refleksje. Jest to 
rozdział nie na temat, pełen rażących wewnętrznych sprzeczności, ahistoryczny 
i nie liczący się z chronologią. Szczególnie razi w nim opracowanie tablic: 
w części powtarzają się, w części są ze sobą sprzeczne; tylko wyjątkowo zaopa
trzone są w nagłówki, nie zawsze zresztą ścisłe. Pewne dane Autor naniósł na. 
mapki — rzecz to słuszna, ponieważ geograficzne rozpatrywanie zjawisk społecz
nych jest bardzo ważną metodą ich badania. Cóż z tego jednak. Naniesienie na 
mapę posiadanych informacji nie sprowokowało Autora do żadnego wniosku 
(jeżeli pominiemy truistyczną wypowiedź o koncentrowaniu się szkół prywatnych 
w powiatach rolniczych).

Na jeden jeszcze fakt trzeba tu zwrócić uwagę. T. Musioł pisze swą książkę 
na temat polskich publicznych szkół powszechnych. Wśród wszystkich jednak 
tablic, tak licznie reprezentowanych w tym rozdziale, tylko dwie odnoszą się 
do szkolnictwa publicznego. Reszta dotyczy szkół prywatnych.

Oczywisty niedosyt, którym napawa czytelnika omówiony rozdział, niemal 
pozbawiony wiadomości o polskim szkolnictwie publicznym, zaspokaja częściowo 
pierwszy rozdział drugiej części recenzowanej książki. Nosi on wprawdzie tytuł 
„Warunki zakładania szkół i przyjmowania do nich dzieci”, mimo to jednak za
wiera wiele tablic statystycznych i liczbowego materiału.

Autor zaczyna tu swoje wywody od krótkiego wyliczenia formalnych wymogów 
utworzenia szkoły mniejszościowej, po czym od razu opisuje — bardzo zresztą 
pobieżnie — dzieje powstawania takich szkół. Podaje ilość złożonych wniosków, 
przykłady agitacji niemieckich władz szkolnych i administracji ogólnej przeciw 
polskim szkołom, stosowane środki przymusu i metody przeciwdziałania (jak np. 
przez tworzenie polskich kursów tam, gdzie domagano się polskiej szkoły). W roz
dziale tym T. Musioł starał się już uwzględnić moment chronologiczny i podawał 
powstawanie szkół odrębnie dla lat 1923, 1924, 1925 i 1926 w osobnych tablicach 
o materiale zgrupowanym według powiatów. Tablice te jednak pozbawione są



nagłówków i czasowych oznaczeń, tak że trzeba starannie wertować tekst, aby 
dowiedzieć się, do jakiego czasu się odnoszą. Po drugie, ponieważ każda następna 
obejmuje stan tablicy poprzedniej ze zmianami nie uwidocznionymi w tekście, 
mogą one niewłaściwie informować czytelnika. Odpowiednią korekturę można prze
prowadzić dopiero przez przestudiowanie i samodzielne przeanalizowanie zbyt 
szczegółowej tablicy ze stron 82—85. Po trzecie wreszcie, jest zupełną zagadką, 
dlaczego Autor tylko dla wymienionych czterech lat zastosował tego rodzaju 
tabelki, skoro polskie szkoły mniejszościowe istniały jeszcze przez długi czas 
potem. W rezultacie jesteśmy pozbawieni obrazu rozwojowych tendencji polskiego 
szkolnictwa mniejszościowego. Aby je poznać w pewnej mierze, musimy sięgać 
do pierwszej części opracowania, do tablicy 7, niestety nie wystarczającej do 
tego rodzaju opracowania, co recenzowana książka.

W dalszej części tego rozdziału Autor zajmuje się frekwencją dzieci w polskich 
szkołach mniejszościowych. Najpierw przytacza zdanie prezydenta Komisji Mie
szanej w przedmiocie, ilości dzieci koniecznych do otwarcia szkoły mniejszościowej 
w myśl obowiązujących norm. Wypowiedź tę i rezultaty w tej mierze stosowanej 
praktyki ilustruje następnie obszernym, niemal dwustronicowym, zestawieniem 
przepisanym z niemieckich akt. Czyni to jednak tylko mimochodem, faktom uwi
docznionym w tabeli nie poświęcając następnie ani jednego zdania. Bezpośrednio 
dalej znajdujemy w tekście monstrualną tablicę 22 (4 stronice), również bez 
jakiegokolwiek nagłówka, która zawiera szczegółowe dane o spadku ilości dziezi 
w polskich szkołach mniejszościowych. Tablica ta została dosłownie przeje ti 
z zestawienia zawartego w aktach niemieckiej administracji i Autor nawet nie 
pokusił się o je j proste omówienie. Stwierdził tylko, że spadek frekwencji by! 
przyspieszony przez możność przechodzenia ze szkoły polskiej do niemieckiej 
w każdym czasie, odkładając do swych dalszych wywodów wskazanie przyczyn 
tego zjawiska (s. 86). Tutaj zaś czeka nas niemiła niespodzianka. Oto w rozdziale 
„Przyczyny upadku polskich szkół mniejszościowych” (s. 115 i n.) T. Musioł ani 
jednym słowem nie odwołał się do tej olbrzymiej tablicy, na j oczy wiście j w ogóle 
nie korzystając z niej w swoich wywodach.

Tablica 22 jest za wielka i rozsadza tekst, niemniej zawartość je j jest bardzo 
interesująca. Na je j podstawie można bowiem dostrzec z łatwością różnice w roz
woju pewnych szkół: jedne wegetują od początku, inne rozwijają się pięknie 
i wykazują zastanawiającą trwałość mimo wszystkich szykan ze strony władz. 
Niestety, wobec wszystkich tych liczb przez siebie przytaczanych Autor przechodzi 
zupełnie obojętnie, jakby nie dostrzegając odzwierciedlonych w nich procesów.

Zakończenie tego rozdziału stanowi porównanie ilości dzieci polskich w szko
łach mniejszościowych Opolszczyzny z ilością dzieci uczących się w niemieckich 
szkołach tzw. Śląska Wojewódzkiego. I tutaj jednak nie brak usterek. Przede 
wszystkim liczby przejęte dla Opolszczyzny za Korowiczem dotyczą lat 1923, 1929 
i 1936 i sa ujęte również w wielkościach względnych, gdy dane dotyczące szkół 
niemieckich odnoszą się do r. 1933 i pozbawione są wyliczeń procentowych. A prze- 
cię nic łatwiejszego, jak z przytaczanych szczegółowych tablic wydobyć odpowied
nie wielkości dla szkół polskich w 1933 r. i w ten sposób dane uczynić porówny
walnymi. Tak samo łatwo było obliczyć odsetki do tablicy 23. Nie koniec na tym. 
T. Musioł pisze, powołując się wyraźnie na tablicę 23, że do niemieckich szkół 
powszechnych uczęszczało 13 478 uczniów. Wielkości tej nie zawiera powołana 
tablica, można ją uzyskać dopiero przez podliczenie trzech pierwszych pozycji 
(tablica zawiera ich dziesięć). Co zaś jeszcze dziwniejsze, pozycje te łączą w so
bie dane dotyczące szkół publicznych, prywatnych i publicznych wydziałowych, 
Autor zaś jednym tchem zestawia je z liczbami dotyczącymi tylko polskich pu



blicznych szkół powszechnych na Śląsku Opolskim. Inna rzecz, że z zestawienia 
tego nie wysnuwa żadnych wniosków. Kończy wywody stwierdzeniem, znanego 
faktu, że do niemieckich szkćł na Śląsku Wojewódzkim uczęszczały również dzieci 
polskie.

Drugi rozdział drugiej części poświęcony został zasadom dobierania i zatrud
niania nauczycieli. Tutaj Autor zreferował najpierw odnośne postanowienia kon
wencji genewskiej, następnie zaś przedstawił częściowo dyskusję, która na ten 
temat toczyła się między niemieckimi władzami a prezydentem Komisji Mieszanej. 
Szkoda tylko, że zatarta została szczególna ewolucja, którą w tej dziedzinie prze
były poglądy Calondera. Koniec końców zgodził się on bowiem z niekorzystną dla 
Polaków interpretacją przepisów, lansowaną przez władze niemieckie. Fakt ten 
nie wystąpił dostatecznie wyraziście w pracy T. Musioła, ponieważ uwagi o po
wyższej ewolucji zostały przemieszane z faktami dotyczącymi zatrudnienia na
uczycieli i ich kwalifikacji zawodowych. Mimo tych niedociągnięć rozdział ten jes: 
niewątpliwie jednym z najlepszych w pracy.

Trzeci rozdział tej części dotyczy nauczania i wychowania w szkołach. Za
wiera on dane o planach nauczania, rozkładach godzin i podręcznikach. Wśród 
nich nieco ciekawsze są wiadomości o walce o odpowiednie podręczniki dla pol
skich dzieci. To jednak, czego przy tej okazji dowiadujemy się, świadczy, jak 
bardzo fragmentarycznie został przez Autora wyzyskany odnośny materiał 
archiwalny.

W czwartym rozdziale, „Materialne środki utrzymania szkół”, znajdujemy zre
ferowanie odnośnych przepisów konwencji, kilka stwierdzeń ogólnikowych 
i jedno zestawienie zaczerpnięte z akt, dotyczące lat 1923—1924. Niewiele od obu 
poprzednich odbiega też rozdział piąty, „Organizacja i zadania komisji szkolnych”. 
Znów znajdujemy tam zreferowane przepisy obowiązujące w tej mierze, jeden 
przykładowo podany skład komisji, wreszcie nieco ciekawszych uwag o faktycznej 
roli tych komisji. Szkoda jednak, że uwag tych jest tak mało (półtorej stronicy).

Gdy czytelnik przystępuje do lektury ostatniego rozdziału książki, zatytuło
wanego „Przyczyny upadku polskich szkół mniejszościowych”, spodziewa się po 
nim wywodów szczegółowych, konkretnej analizy i obszernych wniosków. Nie 
ulega wątpliwości, że rozdział ten powinien być centralnym punktem książki na
pisanej przez T. Musioła. Jednak i tutaj czeka czytelnika kompletny zawód. 
Autor bowiem — po przytoczeniu swym obyczajem odpowiednich przepisów — 
dał znów w tabeli szczegółowe zestawienie obrazujące zamykanie polskich szkół, 
„żywcem” przejęte z akt. Lecz i teraz w ogóle go nie zinterpretować, nawet nie 
opisał odzwierciedlonych w nim przemian, nie ujął ich w zestawieniu chronolo
gicznym. Tablica ta ma układ geograficzny, taka bowiem była najwygodniejsza 
do celów urzędowych, którym służyła, podaje jednak również szczegółowe daty 
zamknięcia szkół. T. Musioł jej nie przekonstruował dla zobrazowania procesu 
likwidacji interesujących Go instytucji ani też nie omówił tego procesu. W dalszej 
części rozdziału mamy już tylko zestawienie autorów polskich i niemieckich piszą
cych na temat zaniku frekwencji w polskich szkołach mniejszościowych, zdanie 
Calondera w tej samej sprawie, wyjątki z memoriału Związku Polaków i Towa
rzystwa Szkolnego oraz kilka rezolucji i skarg. Na tym koniec. Na własne zdanie 
Autora, na głębsze naukowe dociekania czytelnik czeka na próżno.

W sumie biorąc, trzeba o książce T. Musioła wypowiedzieć się w sposób bardzo 
krytyczny. Autor nie informuje zupełnie o podstawie źródłowej pracy. Bogate 
archiwalia tylko częściowo i bardzo wyrywkowo zostały w niej wyzyskane. Rów
nież narracja pracy daleka jest od doskonałości. Autor przeplata tekst polski ca
łymi ustępami w języku niemieckim bez widocznego uzasadnienia (np. urywek



z memoriału Calondera, którego oryginał napisany został po francusku i znajduje 
się w aktach, ś. 81). Czasami nawet nie posługuje się opisem i tylko ujmuje swe 
wywody w schematach dzielonych na punkty i podpunkty, co przypomina żargon 
urzędowych sprawozdań i nie licuje z charakterem humanistycznej rozprawy.

Jeszcze kilka słów o aneksie źródłowym. Wiele w nim rzeczy zbytecznych, 
jak np. przepisy konwencji genewskiej, wielokrotnie powtarzane w tekście. Wiele 
w nim materiałów wyrywkowych i niekompletnych. W żadnym publikowanym 
dokumencie nie została podana jego proweniencja. Autor publikuje w aneksie 
obszerny i bardzo ciekawy memoriał Związku Polaków w Niemczech i Towa
rzystwa Szkolnego w sprawie położenia polskiego szkolnictwa mniejszościowego, 
lecz publikuje go w języku niemieckim. Tymczasem oryginał tego pisma był spo
rządzony w języku polskim i znajduje się w aktach, z których Autor zapewne 
w pracy korzystał. Tego rodzaju uwag w odniesieniu do aneksu można by 
jeszcze więcej dorzucić.

Przykro jest kończyć recenzję stwierdzeniem, że musi dziwić, iż praca w obec
nej formie, została wydana przez instytut naukowy, jakim jest Instytut Śląski 
w Opolu, co prawda bez uwidocznienia nazwiska jej naukowego redaktora.

Kazimierz Orzechowski

G. Aubrée. L ’ARMÉE ALLEMANDE DANS LE TOURBILLON DE LA POLI- 
TIQUE ET DE LA GUERRE. Edit du Scorpion, Paris 1960, s. 252.

Historycy francuscy zawsze chętnie zajmowali się zagadnieniami niemieckimi. 
Było to niewątpliwie wynikiem wielowiekowego wzajemnego przeplatania się 
losów Francji i je j wschodniego sąsiada. Ostatnio jednak w licznych pracach 
autorów francuskich coraz częściej zaczęły się pojawiać bardzo dyskusyjne oceny 
Niemiec i ich polityki w dobie obecnej, chociaż zdawałoby się, iż wydarzenia na
wet tylko XX-stulecia stanowią materiał dostatecznie pouczający i... przestrzegający.

Okazuje się jednak, że tak nie jest. Nawet bezsporna wina Trzeciej Rzeszy 
za rozpętanie II wojny światowej może być kwestionowana. Podobnie jak i rola 
Wehrmachtu w realizowaniu planów podboju Europy i świata. Należy raczej po
łożyć nacisk na to, że zadaniem niemieckich sił zbrojnych po klęsce 1918 r. było 
przygotowanie się do jak najszybszego pomszczenia tej właśnie przegranej, spowo
dowanej zresztą głównie „zdradzieckim ciosem w plecy”.

Tak w skrócie wyglądają założenia, jakie przyjął G. Aubrée, podejmując 
w swej książce niełatwe zadanie nakreślenia historii Reichswehry gen. v. Seeckta 
i hitlerowskiego Wehrmachtu. Trudności tego zadania są rzeczywiście poważne 
i wielostronne. Dotyczą one zarówno wyboru odpowiedniej metody interpretacyj
nej, jak i umiejętności właściwej segregacji ogromnego materiału faktograficznego. 
Jeśli zaś Autor nie jest fachowcem w zakresie wojskowości, to ten fakt nie zwal
nia go z obowiązku naukowej analizy przekazów źródłowych ani z konieczności 
przestrzegania dokładności we wszelkiego rodzaju szczegółach. Tym bardziej że 
ukazał się już szereg doskonałych prac na temat II wojny światowej, obok nich 
zaś rozrasta się ustawicznie literatura pamiętnikarska.

Niestety, francuski historyk nie podołał powyższym wymogom, jakkolwiek 
włada dobrze wyrobionym piórem i niejednokrotnie potrafi naprawdę zaintereso
wać czytelnika. Lecz te niewątpliwe zalety nie są w stanie zrównoważyć braku 
obiektywizmu oraz błędów i pomyłek rzeczowych. Przez całą książkę Aubréego 
przewija się jako teza zasadnicza uznanie słuszności walki toczonej przez armię 
niemiecką w latach 1939—1945. W zestawieniu z tą tezą trudno poważnie przyj



mować zapowiedź Autora w przedmowie (s. 10), że będzie dążyć do odtworzenia 
samej tylko prawdy, bez cienia stronniczości czy uprzedzeń.

Już przy pobieżnym kreśleniu lat międzywojennych Aubrée usprawiedliwia 
rozbudowę sił zbrojnych Rzeszy względami bezpieczeństwa narodu niemieckiego 
zagrożonego przez zaborczych sąsiadów oraz potrzebą posiadania... środka presji 
dla uzyskiwania ustępstw ze strony rozmaitych państw europejskich. Wyłaniająca 
się tutaj kwestia amoralności podobnego postępowania nie interesuje wcale fran
cuskiego pisarza. Dla niego (s. 49 nn.) lato 1939 r. jest okresem rozpętania takich 
samych agresywnych namiętności wojennych w Anglii, Francji, Polsce, Włoszech 
i Niemczech. Toteż te ostatnie były po prostu w sytuacji... przymusowej obrony. 
Zresztą wciąż jeszcze wierzyły, że sprawa Gdańska zostanie załatwiona pokojowo 
lub że — w najgorszym wypadku — konflikt zostanie zlokalizowany.

Stało się przecież inaczej i Niemcy „pod przymusem” chwyciły za oręż, roz
poczynając w Polsce pierwszą swą zwycięską kampanię, po której nastąpić miała 
dalsza seria militarnych' zwycięstw i sukcesów.

Oczywiście zbyteczne byłoby tutaj omawianie poszczególnych frontów czy 
kampanii. Trzeba jednak stwierdzić, że ich obraz w omawianej książce nie wy
stawia pochlebnego świadectwa umiejętnościom konstrukcyjnym Aubréego ani 
jego znajomości opisywanego terenu. Dla ilustracji omawiam poniżej trzy oder
wane fragmenty, dość chyba charakterystyczne pod względem zawartej w nich 
treści i zgodności tejże ze stanem faktycznym.

Wrzesień 1939 roku. 12 września siły XIV armii niemieckiej, która uprzednio 
zajęła Kielce, docierają pod Lwów. Miasta tego bronią liczne skoncentrowane 
w nim brygady kawalerii. Ich zadaniem jest utrzymanie drogi na Lublin. Mimo 
uznanej przez samego wroga waleczności oddziałów polskich już w dniu na
stępnym, tj. 13 września, Niemcy — jak podaje Autor — wkraczają do Lwowa. 
Nawiasem można zauważyć, że Aubrée, pisząc o kampanii wrześniowej, używa 
stale niemieckich nazw miejscowości. Stąd czytamy u niego: Gotenhafen (Gdynia), 
Bromberg (Bydgoszcz), Kulm (Chełmno), Lemberg (Lwów), Neumark (Nowy 
Targ) itd.

Kwiecień 1942 r. Na froncie afrykańskim wojska marszałka Erwina Rommla, 
słynnego „lisa pustyni”, bronią się jeszcze, przyparte prawie do morza. Na rozkaz 
Hitlera Rommel opuszcza swą armię, przekazując dowództwo w ręce gen. v. Arni- 
ma. Ten ostatni po kilku dniach kapituluje. Taki powszechnie znany przebieg 
wydarzeń wypada jednak zgoła inaczej u Aubréego, według którego następcą 
Rommla został włoski generał Mese. W sposób prosty i niewyszukany francuski 
autor przeinaczył nie tylko fakt dość istotny, ale przeszedł także do porządku 
dziennego nad sporami włosko-niemieckimi. Wiadomo bowiem, że Rommel uważał 
obecność oddziałów włoskich jedynie za utrudnienie dla działań Afryka-Korps 
i — zwłaszcza po bitwie pod el Alamein — dawał to dość wyraźnie odczuwać 
generałom Mussoliniego. Dodajmy tutaj, że Aubrée błędnie oznacza początek 
bitwy pod el Alamein na dzień 9 listopada 1942 r. Rozpoczęła się ona bowiem 
już 23 października, a w dniu 9 listopada cofająca się armia niemiecko-włoska 
mijała Sidi Barrani (ok. 350 km od el Alamein).

Lato 1944 r. we Włoszech. Po długotrwałych i zaciętych walkach o Monte 
Cassino sprzymierzeni w pierwszych dniach czerwca wkraczają do Rzymu, skąd 
wojska marsz. Alberta Kesselringa wycofują się na północ w kierunku tzw. 
linii Gotów. I znowu napotykamy odmienne ujmowanie sprawy przez Aubréego. 
Przede wszystkim jeśli chodzi o ocenę kampanii włoskiej. Zdecydowana większość 
historyków II wojny światowej (m. in. angielski generał Fuller) skłania się ku 
przekonaniu, że był to raczej drugorzędny teatr operacyjny, na którym wielkim



kosztem w ludziach i materiałach osiągano sukcesy o nader ograniczonym za
sięgu. Tymczasem Autor, nie starając się wcale o szersze umotywowanie swego 
zdania, uznaje teren Włoch za najważniejszy w planach dowództwa Wehrmachtu, 
ponieważ tędy właśnie nadchodziło największe niebezpieczeństwo dla obszaru 
właściwych Niemiec. Tym też względem tłumaczy Aubrée skierowanie do Italii 
marsz. Kesselringa i wyborowych jednostek niem.eckich odznaczających się szcze
gólnie w działaniach zimowych 1943/44 r.

Czy książka tego typu nie kwalifikuje się po prostu do przemilczenia. Mimo 
wszystko — chyba nie. Przenikające bowiem książkę tendencje proniemieckie są 
tak silne, że konieczne się staje wskazywanie na ich niebezpieczne skutki. Nie
bezpieczne m. in. także i dla ojczyzny Autora.

Aubrée nieustannie podkreśla wysokie morale niemieckiego oficera i żołnierza 
tak w okresie zwycięstw, jak i w obliczu nadchodzącej klęski. Jeśli na tym 
świetnym monolicie ukazują się niekiedy jakieś rysy, to wynikają one z wpro
wadzania do Wehrmachtu elementów SS lub SA. To byli ci, których postępowa
niem najniesłuszniej obarczano armię. Autor podkreśla, że np. we Francji armia
III Rzeszy uległa wyraźnie czarowi kultury francuskiej i dążyła do nawiązania
przyjaznych stosunków z miejscowym społeczeństwem. Chętnie przypominano, że 
wielu Francuzów emigrowało do Niemiec po odwołaniu edyktu nantejskiego lub 
w okresie rewolucji.

Najważniejszym jednak dowodem moralnej wartości Wehrmachtu jest dla 
Aubréego jego postawa w ostatnim okresie wojny, kiedy żołnierzowi niemieckiemu 
wypadło „bronić ziemi ojczystej najechanej przez wroga”. Oto jeszcze jeden fał
szywy skrót myślowy: armia hitlerowska, która najechała i zniszczyła tyle krajów, 
dokonując tam mnóstwa zbrodni*, — zasłaniajaca Niemcy przed najeźdźcą...

Ci „najeźdźcy” zostali przez autora potraktowani bardzo pobieżnie i schema
tycznie. Po prostu dzieli ich na dwa odłamy: ze Wschodu — niewstrzymany potok
skośnookich mas, od Zachodu — górujące liczebnością i uzbrojeniem dywizje
anglo-amery kańskie.

* *
*

Wydawnictwo paryskie Scorpion, którego nakładem wys:ła omówiona tutaj 
książka, nazywa Aubrée wybitnym znawcą współczesnych Niemiec. Lektura nato
miast tej książki zdaje się prowadzić do zupełnie odwrotnego wniosku. Tertium 
non datur.

Pcweł de Laval

J. F a v i e r, LES ARCHIVES, Presses Universitaires de France, Paris 1959, 
s. 129.

W ramach szeroko zakrojonej serii niedużych publikacji, zwanej „Que sais-je?”» 
popularyzującej osiągnięcia z różnych dziedzin współczesnej nauki, ukazała 
się książeczka poświęcona archiwistyce. Autor rozprawki, Jean Favier, pracownik 
naukowy Archiwum Narodowego w Paryżu, znany jest jako zwolennik idei jak 
najszerszego udostępnienia archiwów młodzieży uczącej się. Omawiana książeczka 
również ma służyć temu celowi.

Po krótkim wstępie, w którym zdefiniowano i omówiono najbardziej podsta
wowe terminy archiwalne, jak zespół, kolekcja, zasada proweniencji itp., zwraca 1

1 Por. Sz. D a t n e r ,  Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II w o j
nie św iatow ej, Warszawa 1961, s. 410.



Autor uwagę na nowe rodzaje archiwów i materiałów archiwalnych (druki ulotne, 
filmy, taśmy magnetofonowe, płyty i inne), które powstały w wyniku rozwoju 
techniki utrwalania faktów i wydarzeń. Dalsza część książeczki podzielona jest 
na trzy części. Część I zawiera zwięzły zarys dziejów archiwów, część II poświę
cona jest zagadnieniom archiwistyki współczesnej, a część III jest zwięzłym 
i bardzo instruktywnym przewodnikiem po zasobach najważniejszych archiwów 
Europy zachodniej.

Zarys historyczny dziejów archiwów dostosowany jest do periodyzacji historii 
Francji i dzieli się na trzy okresy: 1. starożytność i średniowiecze; 2. okres no
wożytny (do Rewolucji Francuskiej); 3. okres współczesny (po Rewolucji Francu
skiej). Istotnie Rewolucja Francuska odegrała w archiwistyce tego kraju decy
dującą rolę.

W części II zwrócono uwagę na podstawowe problemy archiwistyki współ
czesnej. Problemów takich jest sporo. Jednym z nich jest zagadnienie przekazy
wania archiwaliów do archiwów, innym — dyskutowany projekt mikrofilmo
wania akt przekazywanych na makulaturę. Autor ocenia ten projekt negatywnie, 
twierdząc, że mikrofilmować należy materiały szczególnie wartościowe albo ma
teriały, które mogą w jakiś sposób uzupełnić zasób archiwalny. Przed współ
czesną archiwistyką otwiera się szereg niebezpieczeństw. Do takich zalicza Autor 
zagadnienie „długowieczności” zdeponowanych w archiwach materiałów. Wrogiem 
tej długowieczności jest pismo maszynowe i współczesny atrament, dalej nie ure
gulowane zagadnienie najdogodniejszego stopnia wilgotności powietrza w miejscach 
przechowywania archiwaliów; omówiono również krótko zabezpieczenie przeciw
pożarowe archiwów oraz wady i zalety drewnianego i metalowego wyposażenia 
magazynów archiwalnych. W rozdziale omawiającym zadania archiwów w służbie 
historii zreferował Autor przepisy regulujące sprawę udostępniania i wypożycza
nia archiwaliów.

Ostatnia część omawianej książeczki — to przegląd zasobów najważniejszych 
archiwów Europy Zachodniej, przy czym, oczywiście, najwięcej uwagi poświę
cono archiwom francuskim (zajmuje to połowę objętości tej części). Z powodu 
konieczności ogromnego streszczania omówienia te są bardzo lakoniczne i jak 
najbardziej ogólne. Książeczka spełnia jednak ważną rolę popularyzatorską i słu
żyć może każdemu, kto zechce zdobyć pierwsze podstawowe wiadomości o pro
blemach archiwalnych w ogólności, a o archiwistyce francuskiej w szczególności.

Bronisław Turoń

G. R. C. D a v i s, MEDIEVAL CARTULARIES OF GREAT BRITAIN. A SHORT 
CATALOQUE, Longmans Green Co., New York 1958, s. X X I -f- 182.

Krajem, który obok Francji stosunkowo najlepiej docenił znaczenie kopiarzy 
dla historii, jest Anglia. Zrozumiano, że kopiarze zawierają niejednokrotnie je 
dyny przekaz i jedyną wiadomość o istnieniu i treści bardzo nieraz ważnych do
kumentów. W związku z ogromnymi stratami, jakie dotknęły archiwa klasztorne 
Anglii i Szkocji w okresie reformacji, wartość historyczna kopiarzy jako źródeł 
zastępczych jest tym większa. Dlatego to Royal Historical Society postanowiło 
zarejestrować i opublikować przed ćwierćwieczem katalog znajdujących się w an
gielskich bibliotekach, klasztornych archiwach i w posiadaniu świeckich feudałów 
kopiarzy. Omawiana publikacja jest wykonaniem tego zamierzenia. Autor publi
kacji, pracownik naukowy w Dziale Rękopisów British Museum, podjął rzucony 
przez Towarzystwo Królewskie pomysł i po dziesięciu latach przy pomocy i po
parciu różnych prywatnych mecenasów doprowadził swe dzieło do końca. Katalog



Davisa zawiera wiadomości o 1344 kopiarzach z terenu Anglii, Walii i Szkocji. 
Większość z nich, bo aż 1185, to kopiarze proweniencji kościelnej. W katalogu po
daje Autor wszystko, co godne jest uwagi. W krótkim, zwięzłym regeście podaje, 
gdzie kopiarz jest obecnie przechowywany, określa, w miarę możliwości, chrono
logię kopiarzy, daje krótki opis cech zewnętrznych rękopisu, określa jego cha
rakter, mówi o historycznych losach rękopisu i jego wartości prawnej. Najstarszy 
kopiarz proweniencji kościelnej pochodzi z w. XI, proweniencji świeckiej z X III w. 
Najwięcej kopiarzy pochodzi z XIV i XV w. Dwa indeksy (kopiarzy kościelnych 
i świeckich) ułatwiają posługiwanie się katalogiem.

Katalog poprzedzony jest wstępem, w którym Autor podsumowuje wyniki do
tychczasowych badań na temat kopiarzy. Rozróżnia tu Autor sześć zasadniczych 
rodzajów kopiarzy:

1. kopiarze o treści ogólnej, rejestrujące pełny tekst lub regesty wszystkich 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu odbiorcy — właściciela kopiarza;

2. kopiarze specjalne, zawierające wpisy dokumentów dobranych według wy
stawców (np. dokumenty papieskie, królewskie, biskupie itp.);

3. kopiarze tematyczne zawierające wpisy dokumentów dobranych według 
treści;

4. rękopisy biblii, na których marginesach znajdujemy notáty zawierające 
treść dokumentów;

5. rękopisy kronik, w których treści przytoczono pełny tekst dokumentów:
6. kopiarze-inwentarze, zawierające tylko regesty zachowanych w archiwach 

odbiorców dokumentów.
Wszystkie te typy są istotnie materiałem zastępczym, ale w świetle przyjętej 

u nas i obowiązującej definicji kopiarzy tylko trzy pierwsze moglibyśmy uznać 
za kopiarze.

Katalog Davisa jest typem publikacji nie znanym w Polsce i stanowi niewąt
pliwie nowoczesny środek pomocniczy do studiowania pewnego typu źródeł, któ
rych wartość nie została jeszcze u nas w pełni zrozumiana i doceniona, stąd też 
wyzyskanie kopiarzy jest jeszcze minimalne. Nawet w Anglii wyzyskuje się ko
piarze raczej jednostronnie i nie docenia się ich znaczenia i roli jako samodziel
nego źródła historycznego, nie prowadzi się badań nad genezą i celem powstania 
kopiarzy, które to badania mogą doprowadzić do niezwykle ciekawych wyników.

Pod względem wydawniczym katalog Davisa opracowany jest bardzo staran
nie i stanowić może wzór wydawnictw tego typu.

Bronisław Turoń


