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

F. K a v k a ,  BlLÁ HORA A ČESKÉ DÉJINY, Praha 1962, s. 269 + 3 nlb., 
47 ilustracji oraz 8 mapek i wykresów w tekście.

Obok omówionej w niniejszym zeszycie „Saskiego Kwartalnika Historycznego 
Sobótka” pracy J. Polišenskiego sprawie czeskiej w okresie wojny trzydziestoletniej 
poświęcił także ostatnio popularnonaukową monografię inny wybitny historyk 
czeski, F. Kavka, dając w niej syntetyczny zarys dziejów powstania czeskiego 
w latach 1618—1620 w oparciu o wyniki dotychczasowych badań czechosłowackich 
i niemieckich. Praca Kavki składa się z 9 rozdziałów. W pierwszym z nich Autor 
przedstawił krótko ocenę tego wydarzenia w starszej i nowszej historiografii 
czeskiej oraz w ludowej tradycji. W rozdziale II omówił politykę europejską, 
ustrój i stosunki społeczno-gospodarcze w Czechach w przededniu wybuchu wojny 
trzydziestoletniej, a w następnym scharakteryzował opozycję stanową czeską i je j 
charakter, wydarzenia lat 1608—1611, wytworzenie się radykalnego skrzydła opozy
cji oraz defenestrację praską z 23 V 1618 r. W 3 następnych rozdziałach omówił 
przebieg samego powstania, zwracając uwagę zarówno na politykę wewnętrzną, 
jak i zagraniczną najpierw 30 dyrektorów, a potem Fryderyka I. W przedostatnim 
i ostatnim rozdziale Kavka zajął się skutkami klęski pod Białą Górą dla narodu 
i państwa czeskiego oraz dał ogólną ocenę powstania, podkreślając słusznie, że nie 
była to rewolucja, lecz walka klasy reprezentującej feudalny porządek społeczny 
z absolutyzmem habsburskim. Bardzo interesujące są uwagi Kavki na temat 
przyczyn upadku powstania. Jego zdaniem, doprowadził do niego egoizm szlachty, 
która przejęła całkowicie kierownictwo powstaniem, odsuwając całkowicie miesz
czan, orientacja na pomoc mocarstw innowierczych oraz kłótnie wśród dowódców 
wojskowych.

J. L.
J . P o l i š e n s k ý ,  TŘICETILETÁ VÁLKA A ČESKY NÁROD, Praha 1960, 

s. 238+2 nlb., 17 ilustracji, 1 tabela i 8 wykresów.
Po licznych opracowaniach monograficznych poszczególnych aspektów politycz

nej historii Czech w okresie wojny trzydziestoletniej znakomity je j znawca Polisěn- 
ský dał syntetyczny zarys historii sprawy czeskiej w latach 1618—1648 na tle 
ogólnoeuropejskiej polityki. Omawiana praca pomyślana jest jako popularnonau
kową, ale Autor zaopatrzył ją w aparat naukowy, w którym powołuje się nie 
tylko na dotychczasową literaturę przedmiotu, ale też na nie wyzyskiwane dotąd 
przez badaczy materiały archiwalne. Całość składa się z 9 rozdziałów. Pierwszy 
poświęcił Autor krytycznemu omówieniu dorobku historiografii czechosłowackiej 
na temat powstania czeskiego 1618—1620 i stosunku poszczególnych szkół histo
rycznych oraz historyków do tego, tak doniosłego w dziejach narodu czeskiego, 
wydarzenia. W dwóch następnych rozdziałach omówił przyczyny wybuchu konfliktu 
europejskiego, jakim była wojna trzydziestoletnia, oraz walkę opozycji stanowej 
w Czechach z Habsburgami przed 1618 r. W rozdziale IV zajął się samym powsta



niem czeskim, a w czterech następnych rozdziałach omówił dzieje sprawy czeskiej po 
Białej Górze do chwili zawarcia pokoju westfalskiego. Ostatni rozdział poświęcił 
sprawie czeskiej po 1648 r., łącząc ją  częściowo z wydarzeniami węgierskimi. 
Omawianą pracę zamyka mapa ilustrująca stosunki gospodarcze w Czechach na 
początku XVI w. Ciekawe są również wykresy, przedstawiające graficznie przebieg 
działań wojennych w latach 1618—1645 na terenie Czech i krajów Korony Czeskiej.

J. L.

B. Š i n d e l á ř .  SLEZSKÁ OTÁZKA NA MÍROVÉM KONGRESU VESTFÁL
SKÉM 1643—1648 (Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, R. X, 
1961, řada historická (C), č. 8, s. 261—295).

Na podstawie archiwaliów wiedeńskich oraz licznych publikacji zarówno 
źródłowych, jak i monograficznych B. Šindelář dokonuje analizy przyczyn, które 
sprawiły, że w pokoju westfalskim problem Śląska został rozwiązany znacznie 
korzystniej niż sprawa Czech i Moraw. Poza bowiem dyplomacją szwedzką, fran
cuską i polską w pozytywnym rozwiązaniu kwestii śląskiej zainteresowani byli 
przede wszystkim elektorzy saski i brandenburski. Zresztą sami protestanci śląscy 
robili wszystko, by obu kurfirstów zainteresować obroną innowierstwa śląskiego. 
Świadczy o tym cały szereg petycji składanych na ich ręce. Obaj elektorzy, zwła
szcza brandenburski, nie robili tego bezinteresownie. Fryderyk Wilhelm branden
burski prowadził w tym samym czasie, także i po zawarciu pokoju westfalskiego, 
rokowania ze Szwedami w sprawie wymiany spornej części Pomorza Zachodniego 
na całość lub przynajmniej część Śląska. Chciał więc mieć po swej stronie 
sympatie protestantów śląskich. Jan Jerzy I saski już niejednokrotnie w czasie 
wojny trzydziestoletniej brał w obronę protestantów śląskich. Obecnie także żądał 
pozostawienia Ślązaków przy warunkach akordu drezdeńskiego z 1621 r. Chcąc 
nie chcąc pod naciskiem Szwedów i protestanckich książąt niemieckich Ferdy
nand III musiał pójść wobec protestantów śląskich na większe ustępstwa niż 
w pokoju praskim z 1635 r., zyskując jednak za nie wolną rękę w innych krajach 
dziedzicznych, przede wszystkim w Czechach i na Morawach, które wydane zostały 
na łup reakcji katolickiej i wstecznego cesarskiego absolutyzmu.

J. L.

M. S m e r d a ,  K OTÁZCE ZBOJNICTVl JAKO FORMY TŘÍDNÍHO BOJE 
(Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, R. X, 1961, řada historická 
<C), č. 8, s. 313—332).

Autor stwierdza, że w pracach na temat zbójnictwa spotyka się nader często 
niekonsekwencje, wynikające z jednej strony z silnego wpływu tradycji ludowej, 
idealizującej tę formę oporu chłopskiego, a z drugiej — ze stosunkowo słabego 
opracowania historycznych korzeni tego zjawiska. Do słabo opracowanych zagad
nień należy zagadnienie czynników, które spowodowały rozwój zbójnictwa 
jako formy walki klasowej. Zbójnictwa nie da się wyjaśnić reakcją ludu na rozwój 
gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej, ponieważ rozwinęło się ono przede wszyst
kim na górzystych terenach, w Karpatach, gdzie trudno mówić o rozwoju folwar
ków pańszczyźnianych. Ucisk feudalny niewątpliwie przyczynił się do rozwoju 
zbójnictwa. Obok niego występują jednak i inne czynniki, jak skutki wojen i osła
bienie aparatu państwowego oraz warunki terenowe, sprzyjające niewątpliwie 
powstaniu i rozwojowi tej formy walki klasowej chłopów. Zresztą nie każdy



przejaw zbójnictwa można podciągać pod walkę klasową. Element klasowy w zbój- 
nictwie osłabiały np. napady na chłopów oraz na panów feudalnych w obcych 
majątkach lub nawet poza granicami kraju. Znaczenie zbójnictwa polegało głównie 
na dawaniu przykładu i pociąganiu mas ludowych do walki z uciskiem i wyzys
kiem feudalnym.

W.

B. P i t r o n o v á ,  K OTÁZCE PRUSKO-RAKOUSKÉ SPOLUPRÁCE PROTI 
HNUTI LIDOVÝCH MAS VE SLEZSKU KONCEM 18. STOLETÍ (Sborník prací 
filosofické fakulty Brněnské university, R. X, 1961, řada historická <C), č. 8, 
s. 333—341).

Na wstępie Autorka stwierdza, że wojny śląskie i trwała utrata Śląska przez 
Marię Teresę doprowadziły do długoletniej wrogości między Austrią a Prusami. 
Oba państwa zbliżyły się do siebie tylko chwilowo w okresie pierwszego rozbioru 
Polski i w okresie walki przeciw rewolucji francuskiej. Oba wrogie w zasadzie 
mocarstwa jednoczyły się natychmiast, gdy ruchy chłopskie na Śląsku pruskim 
lub austriackim przeradzały się w wojnę chłopską i pociągały za sobą masy 
ludności chłopskiej po obu stronach ówczesnej granicy państwowej. Gdy np. 
w 1766 r. wielkie powstanie chłopskie ogarnęło cały ówczesny Śląsk pruski 
i rozszerzyło się także na Śląsk austriacki, rząd austriacki poszedł na ustępstwa 
wobec chłopów, wydając w 1771 r. nowy patent o pańszczyźnie. Władze pruskie 
tego nie uczyniły i dlatego wystąpienia chłopskie trwały nadal na podległym im 
Śląsku. Władze austriackie z największą uwagą śledziły wystąpienia mas ludowych 
na Śląsku pruskim, np. powstanie czeladzi rzemieślniczej we Wrocławiu w 1793 r. 
oraz powstanie chłopskie na Śląsku w latach 1798—1799. Wojska austriackie stały 
na granicy, w każdej chwili gotowe wkroczyć do akcji przeciwko powstańcom, 
gdyby ci próbowali ją  przekroczyć. Mimo zastosowania rozmaitych środków ostroż
ności nie udało się władzom austriackim zapobiec kontaktom między chłopami 
w obu częściach Śląska.

W.

W. W r z e s i ń s k i ,  GENEZA ZWIĄZKU POLAKÖW W NIEMCZECH 
(Przegląd Zachodni, R. XVIII, 1962, nr 4, s. 264—286).

W. Wrzesiński, autor wielu interesujących prac poświęconych dziejom ruchu 
polskiego na Warmii i Mazurach, postawił sobie za vcel „zwrócenie uwagi na 
warunki, w jakich zrodziła się myśl założenia organizacji kierującej ruchem 
polskim w Niemczech; pokazanie, w jakim stopniu powstanie tej organizacji było 
wyrazem interesów ludności mieszkającej w Niemczech, a w jakim stopniu 
rezultatem oddziaływania polityki państwa polskiego” (s. 265—266). Praca oparta 
została w dużej mierze na nowych materiałach archiwalnych — polskich i nie
mieckich — oraz obszernej literaturze. Autor skrupulatnie prześledził dzieje 
powstawania ośrodków kierowniczych ruchu polskiego w Niemczech w latach 
1920—1922 i ostatecznego wykrystalizowania się Związku Polaków w Niemczech. 
„Związek Polaków w Niemczech był organizacją, której istnienie wypływało 
z najistotniejszych potrzeb ludności polskiej” (s. 286) — brzmi ostateczna konkluzja. 
Szkoda tylko, że zbyt mało poświęcił Autor uwagi zarysowującym się już w mo
mencie powstawania Związku różnicom politycznym i ideologicznym, które



w sposób decydujący rzutowały na późniejszą jego działalność, jego oblicze 
polityczne, a w konsekwencji także na skuteczność praktycznego działania w obro
nie praw narodowych ludności polskiej.

M. O.

A. T a r g ,  ZARYS DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH 
(Przegląd Zachodni, R. XVIII, 1962, nr 4, s. 227—263).

Artykuł stanowi — według samego Autora — „najbardziej ramowy rzut oka 
na dzieje głównej organizacji .polskiej w Rzeszy...” (s. 229). Autor wyzyskał 
zaledwie część dostępnej literatury i wspomnień działaczy polonijnych, a jeszcze 
w mniejszym, prawie minimalnym stopniu prasę polską w Niemczech. W dwóch 
czy trzech wypadkach cytowane są źródła archiwalne. W sumie jednak artykuł 
jest cennym przyczynkiem, a to przede wszystkim z racji całościowego ujęcia 
problemu i zebrania dość sporej ilości interesujących faktów, dotyczących w pierw
szym rzędzie struktury organizacyjnej Związku Polaków oraz głównych kierunków 
jego działalności. Szereg jednak tez Autora budzić może pewne sprzeciwy i prowo
kować wprost do polemiki. Zaliczyć można do nich np. ocenę tendencji polityki 
narodowościowej władz niemieckich (dostrzeganie jedynie terroru, zapoznawanie 
wewnętrznych sprzeczności tej polityki itd.), pominięcie kwestii struktury społecz
nej ludności polskiej w Niemczech i poziomu je j świadomości narodowej, uznanie 
głośnych „pięciu prawd Polaków” z 1938 r. za ogólne wytyczne działalności 
Związku, absolutyzowanie tzw. „zasady jedności” oraz niedostrzeganie w związku 
z tym różnorodnych tendencji ideologicznych i politycznych wewnątrz społeczeń
stwa polskiego i samego Związku, pominięcie wreszcie kapitalnego zagadnienia 
stosunku niemieckich partii politycznych do ruchu polskiego.

M.

W. G ó r a - O k ę c k i ,  NIEMCY-ANTYFASZYSCI W POLSKIM RUCHU 
OPORU (Zaranie Śląskie, R. XXV, 1962, z. 3, Katowice — Cieszyn, s. 535—551).

Podjęcie tematyki zasługuje na podkreślenie, gdyż „słowo Niemiec wiązało 
się w okresie okupacji niemal automatycznie z hitleryzmem”, a i do dzisiejszego 
dnia w wielu kręgach naszego społeczeństwa ten pogląd jeszcze pokutuje. Tytuł 
artykułu sugeruje, że Autorzy omawiają w nim udział Niemców we wszystkich 
ugrupowaniach politycznych polskiego ruchu oporu, tymczasem ograniczyli się 
Oni do przedstawienia stosunku polskiej lewicy do Niemców i do udziału anty- 
faszystów niemieckich w działalności konspiracyjnej i walce PPR. Zawężenie 
tematu tłumaczą tym, że działalność tzw. „obozu londyńskiego” nie wykraczała 
poza akcję ostrzegającą, że za zbrodnie po klęsce trzeba będzie zapłacić, a skrajna 
prawica szła nawet na współpracę z okupantem. Sami Niemcy-antyfaszyści naj
lepiej zresztą oceniali różnice występujące w polskim ruchu oporu, opowiadając 
się po stronie lewicy. Wiadomo przecież, że na czynną działalność decydowali 
się przede wszystkim niemieccy komuniści i robotnicy i stąd pochodzi ich dążenie 
do nawiązania kontaktu z towarzyszami polskimi. Zgodzić się wypada ze zdaniem 
Autorów, że artykuł powinien stać się „punktem wyjścia do dalszych szerszych 
badań”.

K. M.


