
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

S t e f a n  K i e n i e w i c z :  Rok 1848 w Polsce. Wybór 
źródeł. Opracował, wstępem i objaśnieniami zaopa
trzył ....prof. Uniw. Warsz. Wrocław (1948). Wy
dawnictwo Zakładu Narodowego im. .Ossolińskich. 
Biblioteka Narodowa — Seria I, nr 217, str. 
XLIX + 350.
Reaktywowana na nowo do życia po wojennej prze

rwie, a tak zasłużona dla kultury polskiej „Biblioteka 
Narodowa*', przyniosła nam z wiosną bieżącego roku 
objętościowo pokaźny tom, opracowany przez wybit
nego znawcę dziejów 1848-go roku prof. Stefana Kie
niewicza. Na marginesie stulecia wiosny ludów, choć 
odległej od nas o cały wiek, ale ideowo bardzo bliskiej, 
historiografia nasza, jak dotąd, nie może poszczycić się 
znaczniejszym dorobkiem, jest ona nieprawdopodobnie 
szczupła. A przecież w wiośnie ludów, choć rozbici 
przez trzy zabory, odegraliśmy ważną rolę. Sztandar 
rewolucji podnieśliśmy nie tylko na naszych ziemiach 
w Poznańskiem i w Galicji. Widzieliśmy naszych rewo
lucjonistów wszędzie tam, gdzie bito się o wolność: 
w wąwozach Sycylii, na barykadach Wiednia, Paryża, 
Berlina, na nizinie węgierskiej i w górach Siedmiogro
du. Tradycje zatem mamy bardzo bogate i tym się 
szczycimy, a obecnie święcone stulecie zbliża do nas 
owe czasy. Tutaj ważną rolę spełnia głos historyka.

Rzecz prof. Kieniewicza poświęcona jest dziejom 
1848-go roku w Polsce i w zasadniczej swej części 
składa się z „wyboru** różnorakich wiadomości źródło
wych, o których będzie mowa niżej. W całość wprowa
dza i informuje czytelnika obszerny wstęp. Aby zrozu
mieć sens wypadków wiosny ludów w Polsce zaczął Au
tor najpierw od przedstawienia w przekroju społeczno- 
politycznym obrazu Polski w przededniu rewolucji 
1848-go roku, przy czym duży wpływ na późniejszy ro
zwój wypadków wiosny ludów wywarła nieudała rewo



lucja 1846 r., która miała doniosłe następstwa dla spo
łeczeństwa w kraju i na emigracji. Kraj przywaliła klę
ska, a emigrantom, ukazjwał się mimo wszystko zbli
żający się przewrót, który miał zrodzić nową rewolu
cję. Utwierdzała w tym sytuacja w Europie wikłająca 
interesy kilku państw, w pierwszym rzędzie sprzeczne 
interesy trzech zaborców zmierzające ku konfliktowi. 
Dlatego polskie obozy polityczne zarówno demokraty- 
czno-postępowy jak i szłachecko-ziemiański postano
wiły skorzystać z koniunktury, jaka się wytworzyła na 
tle sytuacji międzynarodowej. Z tego zrodziła się pierw
sza faza wypadków w Poznańskiem i w Galicji; Króle
stwo, w którym praca spiskowa rozwijała się od da
wna, aby z wiosną 1848 ponieść klęskę, nie weszło w ra
chubę. Stąd przodujące miejsce miały zająć obie wspo
mniane dzielnice. Z tego względu wyodrębnił je Autor 
osobno i omówił najpierw wypadki w Poznańskiem, zdu
szone w orężnym starciu, potem zajął się sąsiednimi 
dzielnicami zaboru pruskiego: Pomorzem i Śląskiem, 
gdzie podział narodowościowy pokrywał się ze społecz
nym. Stąd hasła socjalne znalazły tu życzliwy od
dźwięk, a dopomogły do tego ciężkie klęski społeczne: 
głód i epidemie, zbierające obfite żniwo śmierci. Waż
kim czynnikiem były nadto rozruchy w niektórych ośrod
kach przemysłowych, a następnie wieści o przewrocie 
w Berlinie. Na tym tle wysunięte zostały petycje doma
gające się równouprawnienia języka polskiego z języ
kiem niemieckim i wprowadzenie go do szkół, sądów 
i urzędów. Niezapomniane zasługi oddali w tej akcji 
ks. Szramek i Józef Lompa. Podobnymi pionierami pol
skości na terenie Śląska Ciesz, stali się Andrzej Cinciała 
i Paweł Stalmach.

Sprawa polska w Galicji nie przedstawiała się ko
rzystnie. Wpłynęły na to cztery różne czynniki: 1) nie
możność oparcia się na warstwie włościańskiej wrogiej 
ruchowi; 2) napływ emigrantów z Francji, przeciw któ
rym zwróciła się cała nienawiść władz austriackich; 
stąd wzięły swą genezę krwawe wypadki krakowskie 
z kwietnia, a potem lwowskie z listopada; 3) obudzenie 
się poczucia narodowościowego i politycznego wśród 
ludności ukraińskiej z czego skorzystał skwapliwie rząd 
austr., znajdując w poparciu tych dążeń przeciwwagę



dążeń polskich; 4) rozkład patriotycznego obozu pol
skiego w kierunku demokratycznym i arystokratycz
nym, co zahamowało rozwój programu reform demo
kratycznych. Ostatecznie zatryumfowała reakcja austr., 
która ogniem i żelazem zniszczyła wszystkie polskie 
aspiracje.

Aby ocenić rezultaty 1848 r. dla Polski należy wziąć 
pod uwagę dwie płaszczyzny: 1) ogólnopolską i 2) 
dzielnicową. Upadła przede wszystkim idea powstania 
trójzaborowego, a wysunęły się na plan pierwszy ten
dencje, nazwijmy je separatystyczne, poszczególnych 
dzielnic, obierających teraz własny kierunek. 1 tak: 
Poznańskie zajęło się walką z czynnikiem pruskim, 
w Galicji rozwinęły się dążności autonomiczne, które 
ziścić się miały dopiero w późniejszym okresie. Obie 
dzielnice zgodnie potępiły emigrację (zarówno obóz ra
dykalny jak i arystokratyczny) zarzucając jej próby 
uzurpacji władzy w kraju i prowokowanie rozruchów, 
które przyczyniły się do klęski czynnika polskiego. In
nym niemniej ważnym był fakt wysunięcia się w kraju 
na czoło czynnika szlacheckiego (w przeciwieństwie do 
okresu poprzedzającego rok 1848), który w swoją or
bitę potrafił wciągnąć żywioły demokratyczne. Ta 
pierwszoplanowość czynnika szlacheckiego pozwoliła 
np. w Galicji na powstanie (z czasem jeszcze silniej 
rozwiniętego) stronnictwa konserwatywnego, głoszą
cego hasła pracy organicznej i opierającego się o Au
strię.

Po tym obszernym syntetycznym wstępie przystę
puje Autor do zasadniczej części publikacji tj. do tek
stów źródłowych, ułożonych metodycznie w ten sposób, 
by wiązały się ze sobą treściowo dając w sumie dla czy
telnika pewien samodzielnie wytworzony obraz prze
szłości w całości lub w pewnym wycinku tejże. Pewną 
rolę wyznacza Autor naukowemu komentarzowi dla pe
wnych grup tekstów, co zdaniem jego może być dobrą 
szkołą krytycznego myślenia historycznego. Teksty źró
dłowe wypełnione b. bogatą treścią, pod względem for
my podzielił Autor całkiem słusznie i koniecznie na na
stępujące grupy: 1) akta urzędowe (nawet poufne) 
władz zaborczych i polskich organizacji, co jest nie-



zwykle ważne, bo pozwala spojrzeć w intencje i za
miary obu stron zasadniczo sobie wrogich; 2) publicy
styka b. obfita ze względu na wolność druku w dobie 
wiosny ludów i objawiająca się wielką ilością prasy 
wszelakiego gatunku, będącej na służbie swoich obozów 
ideowych. Obok prasy ważną rolę propagandową speł
niła powódź ulotek i broszur zarówno natury politycz
nej jak i satyrycznej; 3) korespondencja, kryjąca w so
bie wypowiedzi nie tylko pierwszoplanowych działaczy 
doby wiosny łudów, ale nawet i osób prywatnych rzu
cających czasem cenne światło na nastroje i poglądy; 
4) pamiętniki dające spojrzenie w przeszłość, rzecz 
prosta tym wartościowsze im bardziej obiektywne i od
bijające w sobie prawdziwy i rzetelny obraz minionych 
czasów. Tego rodzaju pamiętnikom przyznaje Autor 
całkiem słusznie duże znaczenie źródłowe; 5) poęzja 
doby wiosny ludów nie zaznaczyła się arcydziełami. 
Rymowano nagminnie pragnąc wyrazić całą gamę 
uczuć patriotycznych oraz wyładować choćby w ten 
sposób nienawiść na zaborcach i sługach regime’u prus
kiego i metternichowskiego. Cytuje prof. K. na ogół za
poznany satyryczny wiersz Słowackiego „Poznańcza- 
nie“ oraz pełen tragicznej powagi wiersz Saphira, 
w tłumaczeniu Kaczkowskiego, o pogrzebie ofiar rewo
lucji wiedeńskiej.

Cytowane przez Autora teksty źródłowe są też wy
razem przynależności politycznej ich autorów. Stąd 
dzieli teksty na trzy grupy: 1) obóz konserwatywno- 
ziemiański; 2) demokratyczny krajowy i 3) emi
gracyjny. Wszystkie teksty podzielone zostały z ko
lei na 5 części według dzielnic Polski tj. Poznańskie, 
Pomorze, Śląsk, Galicja i Królestwo. Dwie najbardziej 
obszerne części tj. Poznańskie i Galicja podzielił Autor 
na mniejsze podrozdziały. Uzupełniającą i orientującą 
rolę wyznaczył Autor kalendarzykowi wydarzeń krajo
wych w 1848 r., obejmującemu chronologicznie (od 
marca aż do listopada 1848) najważniejsze wypadki 
na terenie zaborów pruskiego i austriackiego. Dla czy
telnika znalazły się też i uwagi bibliograficzne ilustru
jące nasz dorobek naukowy i popularny związany z do
bą wiosny ludów na naszych ziemiach. Do tego do



robku dochodzi nowa, niniejsza cenna pozycja opraco
wana przez prof. Kieniewicza. „Rok 1848 w Polsce“ 
wydano z pedantyczną starannością, cechującą wyda
wnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

Karol Lewicki
Dr Z d z i s ł a w  Gr o t :  Orężny Czym Poznańskiej Wio

sny Ludów, Poznań 1948.
S t a n i s ł a w  S t r u g a r e k :  Wiosna Ludu Wielkopol

skiego. Poznań 1948.
W ł a d y s ł a w  B o r t n o w s k i :  Rok 1848 w Wielko- 

polsce. Łódź 1948.
Stuletnia rocznica Wiosny Ludów wywołała potrzebę 

nie tylko publikacji o charakterze naukowym, ale i wy
dawnictw popularnych przeznaczonych dla szerszego 
ogółu. Wymienione powyżej prace należą właśnie do 
tej drugiej kategorii. Nie ulega wątpliwości, że wyda
wnictwa takie są pożyteczne i potrzebne. „Orężny Czyn 
Poznańskiej Wiosny Ludów" dra Zdzisława Grota oraz 
„Wiosna Ludu Wielkopolskiego" Stanisława Strugarka 
wyszły nakładem Wojewódzkiego Komitetu Obchodu 
Wiosny Ludów, zaś Władysława Bortnowskiego „Rok 
1848 w Wielkopolsce" jest wydawnictwem Głównego 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskie
go. Wszystkie trzy wydawnictwa traktują o tym samym 
temacie, mianowicie o powstaniu wielkopolskim 1848 r. 
Wszystkie są ilustrowane, a broszura Grota zawiera 
także mapkę, charakteryzującą stan powstania wielko
polskiego około 1. IV. 1848 oraz plany bitew pod Ksią
żem, pod Miłosławiem i pod Sokołowem.

Zgodnie ze swym popularnym charakterem nie są 
to prace oparte na samodzielnych badaniach, ale na 
opracowaniach, drukowanych pamiętnikach i pismach 
współczesnych. Oczywiście dalekie są od wyczerpania 
tematu. Wszystkie prace cechuje jeden wspólny brak, 
a mianowicie brak wstępu omawiającego wypadki 
z 1846 r. i wyjaśniającego ogólne tło historyczne rewo
lucji 1848 r. Zdaje się, że w pracach popularnych, prze
znaczonych dla mało przygotowanego czytelnika wy
jaśnienia takie szczególnie byłyby potrzebne.

Najlepszą z wymienionych prac, zdaniem moim, jest 
praca Z d z i s ł a w a  Gr o t a ,  choć tu szczególnie ude



rza brak wstępu. Autor zastrzega się w przedmowie, że 
praca jest pisana bardzo pospiesznie. Bądź co bądź wy
zyskał najlepszą dotąd pozycję, a mianowicie Kienie
wicza; ,,Społeczeństwo polskie w powstaniu poznań
skim 1848 roku“, broszurę Wojtkowskiego: „Powstanie 
Wielkopolskie roku 1848“, pracę historyka niemiec
kiego W. Kothego: „Deutsche Bewegung und preussi- 
sche Politik im Posener Lande 1848—9“ oraz niektóre 
pamiętniki uczestników ruchu. Z pism współczesnych 
wyzyskał poznańską Gazetę Polską. Wszystkie mate
riały zużytkował umiejętnie i objektywnie. Treść ksią
żeczki przedstawiona jest jasno i zrozumiale nawet dla 
mniej przygotowanego czytelnika. Pisząc o Komitecie 
Narodowym należałoby jednak podać jego skład oso
bowy.

Najpopularniej napisaną z trzech wymienionych 
książeczek jest rzecz S t r u g a r k a .  Napisana żywo, 
przystępnie, mocno podkreśla okrucieństwa niemieckie 
z 1848 roku, w których autor widzi podobieństwo do 
okupacji hitlerowskiej. „Te same metody walki, brutal
ność i teror, oczywiście bez zdobyczy technicznych na
szego wieku, ta sama wściekłość teutońska, ten sam ar
senał kłamstw, obłudy, oszustwa i oszczerstw, te same 
akcje pacyfikacyjne, parodie sądów, znęcanie, bicie, 
lżenie, więzienia, mordowanie bezbronnych i cham
stwo będącej w przewadze płowej bestii" (str. 4). Ksią
żeczka mimo wielu zalet jak jasny układ, popularne 
przedstawienie rzeczy, żywość narracji, posiada pewne 
usterki. Tak np. we wstępie (str. 3) autor wymienia 
jako głównych inicjatorów ruchu wielkopolskiego Dem
bowskiego i Berwińskiego, co niezupełnie odpowiada 
prawdzie historycznej, nie mówiąc już o tym, że ani je
den, ani drugi nie pochodził z ludu, tym bardziej wiel
kopolskiego. Jako datę wybuchu rewolucji w Berlinie 
podaje 19 marca zamiast 18 (str. 6). Może omyłce dru
karskiej należy przypisać na tejże stronicy zdanie, że 
Libelt nawoływał do żądania konstytucji i wolności 
pracy (prawdopodobnie winno być: prasy).

W broszurze B o r t n o w s k i e g o  tytuł nie odpo
wiada treści, gdyż autor opowiada tylko o wypadkach 
na przestrzeni od marca do maja, nie wspomina wcale 
o dalszych dziejach 1848 roku, jak np. o działalności



posłów polskich w pruskim Zgromadzeniu Narodowym,
0 Lidze Polskiej itd. Bortnowski oparł się na „Historii 
Demokracji Polskiej" Limanowskiego, Frankiewicza 
„Działania Wojenne w Wielkopolsce w roku 1848“, 
Rakowskiego „Powstanie Poznańskie w r. 1848“ oraz 
na niektórych pamiętnikach. Z czasopism uwzględnił 
„Demokratę Polskiego". Natomiast nie zapoznał się 
z ostatnimi opartymi na źródłowych badaniach praca
mi, a mianowicie z książką Feldmana „Sprawa Polska 
w roku 1848“ (Kraków 1933), zwłaszcza ze Stefana 
Kieniewicza: „Społeczeństwo Polskie w Powstaniu Po
znańskim 1848 roku". (Warszawa 1935). Gdyby je 
znał, sąd jego o wielu rzeczach i ludziach byłby praw
dopodobnie odmienny i mniej apodyktyczny. Gen. Co- 
lomb figuruje w broszurze jako Culomb. Książeczka 
jest napisana jasno, żywo, obrazowo, wydana na do
brym papierze.

Wszystkie wymienione trzy broszury podkreślają 
zgodnie bohaterstwo ludu wielkopolskiego, błędy kie
rownictwa i wodza Mierosławskiego. Nie negując i nie 
umniejszając wartości czynu ludu wielkopolskiego, 
można jednak stwierdzić, że i w innych warstwach 
były przykłady poświęcenia i bohaterstwa, żadna z wy
mienionych broszur nie wspomina także o ofiarności 
na cele narodowe i pracy samarytańskiej kobiet pol
skiej.

J a n in a  E n d er

S t e f a n  K i e n i e w i c z :  Oblicze ideowe Wiosny Lu
dów, Warszawa 1948, s. 146, 2 nlb.
W stulecie Wiosny Ludów wydały Państwowe Za

kłady Wydawnictw Szkolnych cenną pracę Kieniewi
cza, mającą zapoznać czytelnika z problemami ideolo
gicznymi okresu wielkich przemian. Praca przezna
czona została dla nauczycieli i uczniów i pod tym ką
tem widzenia przeprowadzamy jej omówienie, prze
strzegając z góry, że treść pracy odpowiada tematowi, 
a więc nie należy w niej szukać pełnej historii ruchów 
rewolucyjnych 1848 roku. Historię tę trzeba już znać 
przed przystąpieniem do lektury rozprawy Kieniewicza
1 to znać bardzo wszechstronnie, powiedzielibyśmy na



wet— na poziomie uniwersyteckim — i tu zgłaszamy 
pierwsze zastrzeżenie, a raczej obawę, czy uczeń stop
nia licealnego będzie mógł w pełni wyzyskać uwagi au
tora, czy też będzie musiał raOzej uwierzyć „in verba 
raagistri", bez możliwości konfrontacji i oparcia twier
dzeń i poglądów autora na poznanych już poprzednio 
faktach.

Wprowadzając czytelnika w okres przedrewolu
cyjny zapoznaje go autor ze stosunkami wewnętrznymi 
głównych państw europejskich, ale życzyć by sobie na
leżało uwzględnienia też poprzednich rewolucji, od mo
mentu upadku Napoleona. Ten rzut w głąb wyjaśnił by 
dobitniej dążenia liberalne oraz narodowościowo-niepo- 
dległościowe, tworzące trzon ruchów rewolucyjnych 
1848 roku. Inne podejście do tematu nie pozwoliło au
torowi rozwinąć problemu praw ,,korony św. Wacława'* 
czy ,,korony św. Stefana", a w dalszej konsekwencji 
uniemożliwiło należyte naświetlenie idei powstających 
Czechów i Węgrów oraz stanowiska zajętego wobec 
nich przez Ferdynanda I, Niemców austriackich i Fran
ciszka Józefa I (s. 116). Problemy socjalne, jako zna
cznie młodsze, musiał autor z natury rzeczy przedsta
wić obszerniej i wywody jego tworzą dobrą podstawę 
dla zrozumienia rozwoju nowych kierunków społecz
nych w okresie Wiosny Ludów.

żałować należy, że nie postąpił autor identycznie 
w odniesieniu do ówczesnej prasy, zwłaszcza francus
kiej. Kilkakrotnie bowiem podkreśla dążenia do wolno
ści prasy i realne sukcesy, osiągnięte w tym względzie. 
Uznaje rolę dziennikarzy w tworzeniu Rządu Tymcza
sowego w Paryżu (s. 65, 75, 76), ale nie zajmuje się 
funkcją prasy w narastaniu świadomości rewolucyjnej, 
ani też kierunkami polityczno-społecznymi, reprezento
wanymi przez poszczególne czasopisma i redakcje. 
A przecież rzecz nie kończyła się na redakcji Natio- 
nal’u, czy Reformy. Zagubiony tak został jeden z głów
nych elementów ruchów rewolucyjnych.

Ponieważ praca przeznaczona została przede 
wszystkim dla młodzieży, należało unikać wszelkich 
niejasności w sformułowaniach, mogących wyglądać na 
nieścisłości merytoryczne. Np. s. 38 sugestia, jakoby 
Węglarze powstali dopiero po r. 1815, lub s. 119, Goer-



gey skapitulował, by zakończyć wojnę wbrew woli Kos
sutha, (jest to niezrozumiałe bez uwzględnienia zatar
gów o władzę między Goergey’em a Dembińskim i roli 
Kossutha). '

Nie wiemy ile i co położyć na karb omyłek drukar
skich, ale takimi zdają się być.twierdzenia o udarem
nieniu o s w o b o d z e n i a  narodu włoskiego (s. 95), 
o braku s p o s o b u  zrażania Polaków (s. 98), o u k r ó 
c e n i u  opinii publicznej w Paryżu przez dyktaturę 
wojskową (s. 82), o odkryciu k o p a l ń  (chyba pokła
dów) złota (s. 74), o z a b r a n i u  si ę na dorożkę orga
nizatorów petycji (tamże). Lektura dla młodzieży do
maga się szczególnej czystości słowa. Dużą wreszcie 
trudność w czytaniu sprawia używanie przez autora 
formy „praesens historicum“, co zwłaszcza przy ten
dencjach aktualizatorskich stwarza czasem nieoczeki
wane łamigłówki. Konsekwentne stosowanie czasu prze
szłego wyszło by pracy tylko na korzyść.

Dołączone wskazówki bibliograficzne są w swym 
lakonicznym ujęciu cennym uzupełnieniem pracy. Na
leżałoby je może uzupełnić Historią XIX wieku w opra
cowaniu Mościckiego i Cynarskiego, zwłaszcza że sze
reg ilustracji tam zawartych znalazło się również w pra
cy Kieniewicza. Graficznie przedstawia się wydawnic
two zupełnie poprawnie, a niedopatrzenie korektorskie 
zauważyliśmy tylko w jednym wypadku (s. 7).

Bronisław Kocowski

S t e f a n  K i e n i e w i c z :  Czyn polski w dobie Wiosny
Ludów. Warszawa 1948, P. Z. W. S., s. 174.
Praca powyższa, omawiająca Wiosnę Ludów na zie

miach polskich i udział Polaków w ruchach rewolucyj
nych 1848 roku w pozostałych krajach Europy, stanowi 
nie tylko samoistne opracowanie, ale też wartościowe 
uzupełnienie omówionej poprzednio rozprawy Kienie
wicza o obliczu ideowym Wiosny Ludów.

Omówienie każdego ruchu powstańczego, rozgrywa
jącego się na większej przestrzeni i w dłuższym czasie, 
przedstawia dla badacza specjalne trudności przez ko
nieczność zsynchronizowania faktów dziejowych, by 
uniknąć kronikarskiego chaosu. W tym szukać trzeba 
przyczyny, że, jak we wskazówkach bibliograficznych



przyznaje sam autor, nie posiada nauka polska opraco
wania, obejmującego całość spraw i działań polskich 
w 1848 roku. Musiał więc autor nie tylko usystematyzo
wać dotychczasowy w tym względzie dorobek naukowy, 
ale też wyciągnąć syntetyczne wnioski z całości proble
mu. Mimo więc popularno-naukowego charakteru po
siada rozprawa wyraźne znamię indywidualnego prze
pracowania, stąd, też pewne podejścia i poglądy mogą 
podlegać dyskusji.

Omówił autor wypadki i sprawy jak rasowy histo
ryk sin e  ira  e t s tu d io , co w pewnych chwilach nie po
zwoliło mu na wyraźniejsze ujawnienie własnego na 
rzecz poglądu. Intelektualistyczne traktowanie moty
wów polskich wystąpień, z pominięciem czynników 
emocjonalnych, pozbawiło w ostatecznej konkluzji au
tora elementów, tłumaczących niepowodzenie polskich 
usiłowań. Tak mimo wielokrotnych nawrotów nie wy
szedł jasno obraz imperatora Mikołaja, jako „żandar
ma Europy", ani też kwestia ukraińska w Galicji 
Wschodniej nie ujawniła austriackiej perfidii w poli
tyce d iu id e  e t im p e ra . Istotnie kwestia ukraińska mu
siała zaistnieć prędzej czy później, ale że przyjęła for
mę szowinizmu antypolskiego to rezultat akcji urzędni
ków austriackich i rządowych pieniędzy np. dla Zorii. 
Jeśli w marcu i kwietniu 1848 r. mogła istnieć zgodna 
współpraca polsko-ukraińska, to późniejsze jej zerwa
nie i akcja wręcz przeciwna polskiej (legion ukraiński 
przeciw Węgrom) była wynikiem zabiegów austriac
kich.

„Czyn polski" przedstawia warunki i działania pol
skie, nie zawiera jednak w dostatecznej mierze chara
kterystyki działających osób. A przecież duża ilość nie
powodzeń miała swe źródło w właściwościach chara
kteru działaczy, choćby wymienić tu Mierosławskiego, 
a suma poczynań złożyła się na urobienie Polakom opi
nii wiecznych rewolucjonistów w oczach narodów za
chodnio-europejskich, choć byli oni z pewnością rewo
lucjonistami odmiennego charakteru niż ich francuscy, 
czy niemieccy koledzy. O wartości takiej opinii, zwła
szcza po okresie Wiosny Ludów trudno wspominać.

I w pewnych drobiazgach można by dopominać się 
pewnego pogłębienia. Jeśli Komitet Narodowy poznań



ski ogłosił zniesienie pańszczyzny w Galicji i Króle
stwie (s. 59), to rzecz jasna, że pretendował w tym 
czasie do charakteru władzy ogólno-narodowej. Ta 
sprawa została porzucona przez autora, mimo że nastę
pnie mówi o próbach uzgodnienia kierownictwa naro
dowego, choćby na zjazdach wrocławskich. Niejasne 
jest też twierdzenie, że „pogrzebanie przyjaźni z Pol
ską wystawiło Niemców ponownie na presję cara Miko
łaja..." (s. 52). Czy ma to oznaczać, że Mikołaj był by 
zadowolony z uzyskania przez Poznańskie wolności? 
Chyba wręcz przeciwnie.

Bronisław Kocomski

J ó z e f  Macf l r ek:  Rok 1848 a Morava, (Zemska 
osvetova rada v Brnę sv. 11), Brno 1948, s. 109 +  3 
nlb.
W małej tej książeczce przedstawione są sumien

nie i wyczerpująco dzieje r. 1848 na Morawach i na 
Śląsku opawskim. jW trzech rozdziałach zajmuje się au
tor kolejno zagadnieniami: Morawy a problem złącze
nia ich z koroną czeską, Morawy wobec zjazdu słowiań
skiego w Pradze i jego odgłosy, wreszcie stosunkiem 
morawskiego społeczeństwa do sejmu „ustawodawcze
go" w Kromieryżu. Omawia w nich autor kolejno sto
sunki wewnętrzne w kraju, kładąc specjalny nacisk na 
ustosunkowanie się Niemców morawskich do zagadnie
nia przyłączenia Czech do związku Wielkich Niemiec, 
wysuwanego na sejmie frankfurckim (zaznaczona przy 
tym została działalność hr. Siłva Taruca). Parę słów 
specjalnych poświęca autor stosunkom na Śląsku opaw
skim. W świetle danych przedstawionych przez prof. 
Macfirka, Niemcy opawscy, którzy nadawali ton krajo
wi, dążyli w tym czasie do związku z państwem nie
mieckim. Autor skrzętnie przy tym notuje głosy opinii 
czeskiej poczynaniom tym przeciwne.

Udział Moraw w zjeździe praskim wyraził się liczbą 
100 przedstawicieli tego kraju w Pradze na 340 uczest
ników zjazdu, a 237 przedstawicieli Czech, Moraw i Sło- 
waczyzny. Chłopi jednak byli w tym zgromadzeniu na
der nielicznie reprezentowali. Śląsk opawski w ogóle 
przedstawicieli nie wysłał, a reprezentowali go wysłań-



' cy ze Śląska cieszyńskiego (Stalmach i Kotula) i prus
kiego (prof. Purkynie z Wrocławia). Brak też dokład
niejszych wiadomości o roli przedstawicieli Moraw na 
kongresie słowiańskim, poza jednym Morawianinem Pa- 
lackym, który był przewodniczącym zjazdu. Może ten 
brak aktywności antyniemieckiej ze strony społeczeń
stwa morawskiego był przyczyną, dla której sejm usta
wodawczy przeniesiony został z Wiednia do Kromiery- 
ża. y v  tym czasie Morawy, a zwłaszcza Ołomuniec, 
gdzie rezydował cesarz austriacki, odgrywały na małą 
skalę rolę dawnego Frankfurtu, gdyż na Morawach 
ogniskowało się współcześnie zagadnienie całości i nie
podzielności monarchii habsburskiej. Z drugiej strony 
odnajdujemy ślady i agitacji' polskiej w tym czasis-na 
Morawach (polscy emigranci na Morawach), a samo 
Brno wysyła część swej gwardii narodowej do Wie
dnia przeciw wojskom Windischgratza. Dzieje sejmu 
omawia autor krótko, zaznaczając jedynie dokładniej 
parę szczegółów z działalności Fr. Smolki (mylnie na
zywa go stale Smółką), oraz plan Palackiego podziału 
monarchii austriackiej pierwotnie na. 10 terytoriów au
tonomicznych, według którego Morawy i Śląsk, na ró
wni z Czechami, miały stanowić osobne terytorium au
tonomiczne, k obecnie zmodyfikowany do 8, w którym 
Czechy, Morawy i Śląsk miały stanowić jedną całość.

Obszerna i wyczerpująca bibliografia zamyka tę 
małą, ale ciekawą i z dużą erudycją napisaną ksią
żeczkę.

Karol Maleczyński
\
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