
RECENZJE I SPRAWOZDANIA
S e w e r y n  W y s ł o u c h :  Wrocław jako ośrodek badań nad hi

storią nowożytną Śląska. Odczyt wygłoszony na dorocznym 
zebraniu publicznym Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego dnia 27 marca 1949 r. Wrocław 1949. Nakładem Wrocł. 
Tow. Nauk. 8°, s. 41.
Mała ta broszura posiada wielki ciężar gatunkowy. Autor 

omawia stosunek ośrodka naukowego wrocławskiego do stanu 
i potrzeb badań historycznych na Śląsku. Żąda przesunięcia cięż
kości badań na wiek XIX i XX. Uzasadnia swój postulat najwięk
szymi osiągnięciami historiografii polskiej na odcinku średnio
wiecza i poważnymi pracami z zakresu XVIII wieku. Twierdzenia 
swego jednak dostatecznie nie uzasadnia, bowiem tak co do śred
niowiecza, jak  szczególnie co do wieku XVI i XVII a nawet co do 
wieku XVIII wiele pozostaje do opracowania, dużo jeszcze tema
tów czeka na gruntowne, źródłowe studia, wiele poglądów należy 
poddać rewizji. Chwalebne natomiast jest zdanie autora, podkre
ślające z całym naciskiem potrzebę badań źródłowych i ograni
czenia do minimum prac popularno-naukowych. Stanowisko au
tora zmodyfikujemy nieco i zdefiniujemy następująco: Naprzód 
na warsztat pracy wziąć należy wydawnictwa źródłowe, omalże 
nie równorzędnie zająć się powinniśmy pracami analitycznymi 
(chodzi przede wszystkim o przyczynki), z kolei dopiero nastą
pią prace syntetyczne, ściśle naukowe i jako ukoronowanie wszel
kich badań przyjdą dopiero popularno-naukowe. Dotąd proceder 
na ogół był odwrotny. Siłą faktu musiano opierać się na opraco
waniach niemieckich. Na tych wszakże —  bez jak  najdalej idą
cych ostrożności — polegać nie można, mają one bowiem na wi
doku swoje własne cele narodowe. Sprawy polskie Niemcy albo 
pomijali milczeniem, albo traktowali tendencyjnie, „nieraz wy
raźnie kłamliwie". Zaniedbania polskie na niwie historii nowo
żytnej Śląska są zatrważające. Zbyt mało interesowano się tą 
dzielnicą przed wojną. Autor nie różnicuje jednak Górnego ślą
ska od Dolnego. O ile praca historyczna nad Górnym Śląskiem po
stępowała powoli naprzód, o tyle Dolny Śląsk — jako taki — le
żał, można rzec, omal że nie odłogiem. Istnieje więc według nas 
potrzeba paląca przeorania wielu zagadnień politycznych Śląska. 
Nie dość tego ! Autor zwraca uwagę na „prawie nietknięte" do
meny spraw gospodarczych i społecznych śląska. Wskazuje na



konieczność udoskonalenia instrumentu badawczego: metodę hi
storyczną usprawnić należy przez włączenie w nią najnowszych 
zdobyczy socjologii.

Wywody swoje obrazuje autor przykładami socjologicznymi 
i zwycięsko polemizuje z M. Tyrowiczem i Kazimierzem Popioł
kiem. Porusza dyskusyjnie zagadnienia świadomości klasowej 
i narodowej na Śląsku. Sprawę —  według autora —  należy roz
bierać ostrożnie i na płaszczyźnie fluktuującej. My ze swej 
strony określilibyśmy to stanowisko krócej i dosadniej: badać 
należy według metody dialektycznej. Autor jest bardzo ostrożny 
i przestrzega przed pochopnym wyciągnięciem wniosków, przed 
uogólnianiem bez odpowiedniego poparcia materiałami źródło
wymi. Jakże te ostrzeżenia są dziś aktualne!

By nie zostać gołosłownym autor przechodzi do zobrazowa
nia źródłowego interesującego go zagadnienia germanizacji na 
Śląsku. Twierdzi, że od połowy XVIII wieku władze pruskie dążą 
do wyparcia języka polskiego wśród ewangelików na Śląsku. Co 
do tego twierdzenia jednak, musimy zaznaczyć, że nie popiera go 
odpowiednimi materiałami źródłowymi. Inaczej u autora przed
stawia się pierwsza połowa XIX wieku. Z tego okresu podaje 
szereg przykładów oporu polskiej ludności ewangelickiej wobec 
germanizacji. Autor stanął wreszcie na fundamencie źródeł. Dla 
ich unaocznienia służy dodatek oryginalny nieznanych dotąd 
akt. Jest to drobna zaledwie część materiałów przygotowanych 
do druku pod kierownictwem autora. Szkoda, że przy każdym 
akcie nie podano sygnatury archiwalnej.

Teksty archiwalne —  o ile zdołaliśmy je skontrolować —  są 
na ogół dobrze wydane. Zauważyliśmy jednak trochę usterek. 
W aktach konsystorialnych Archiwum Państwowego we Wrocła
wiu (sygn. tymczasowa 14706 karty 94/95) jest ,,weit verstaend- 
licher“ , u autora: (str. 29) „viel verstaendlicher“ ; w rękopisie 
je st: ,,Voraeltern sich gehalten“ , w druku natomiast (str. 30) :  
,,Voreltern sie gehalten“ ; w manuskrypcie jest: „nicht wie 
in der Irre“ , u autora (str. 30) : ,,nicht wir in der Irre“ etc. (por. 
też same usterki w Przeglądzie Zachodnim z r. 1949 Nr 5/6 
str. 359 c. d. przypisku ze str. 358. S e w e r y n  W y s ł o u c h :  
Najpilniejsze zadania historiografii śląskiej). Autor zamiast 
podać osiem miejscowości pod pewną petycją (str. 30) wyliczył 
ich tylko sześć (por. Przegląd Zachodni 1. c.) ; pominął wsi Wil- 
kowitz i Gunschwitz.

Rozprawka jest miła w czytaniu i interesująca. Porusza ży
wotne, palące kwestie. Autor nie pokusił się o wyczerpujący, kon
sekwentny w konstrukcji, trzymający się ściśle tytułu, przegląd 
zagadnień. Nic dziwnego, chodziło mu w istocie o pobudzenie do 
gruntownych badań historycznych w ośrodku wrocławskim. Dał 
o wiele więcej niż zam ierzał; w uwagach polemicznych sprosto
wał błędy Tyrowicza i Kaz. Popiołka, poruszył kilka bardzo cie
kawych problemów i dorzucił garść rewelacyjnych materiałów 
źródłowych. A le k sa n d e r  R o m b o m sk i



P r z e g l ą d  Z a c h o d n i ,  zesz. maj— czerwiec, 1949, poświę
cony jest w większości Śląskowi Opolskiemu, ściśle, zagad
nieniom mniejszości polskiej na tym terenie w dobie między
wojennej.
Inicjatywa miesięcznika poznańskiego nie tylko dlatego ży

wym echem odbić się musi we Wrocławiu, że dotyczy ona Śląska 
w jednym z najciekawszych, choć krótkich, okresów jego rozwoju 
i, że artykuły o jakich mowa pochodzą spod piór przedstawicieli 
ośrodka naukowego wrocławskiego. Nie mniej podkreślenia godne 
są i inne względy: „Przegląd" umożliwił bowiem ponadto pierw
szy poważny krok naukowy naukowcom młodym — spośród nich 
rekrutują się w większości autorowie omawianych artykułów — 
z drugiej zaś strony udostępnił ogółowi polskich historyków 
pierwsze wyniki badań nad źródłami, dotąd dla nich niedostęp
nymi i nieznanymi, bez których znajomości nie sposób sobie 
wprost wyobrazić zgłębienia dziejów mniejszości polskiej na Ślą
sku w dwudziestoleciu, mianowicie nad przebogatymi zbiorami 
akt b. regencji opolskiej zgromadzonymi obecnie w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu.

Kierownikiem i inicjatorem badań jest prof. Seweryn Wy
słouch; prace w „Przeglądzie Zachodnim" stanowią owoc poszu
kiwań i studiów członków Sekcji Dokumentacyjnej Instytutu Ślą
skiego we Wrocławiu (obecnie oddziału Instytutu Zachodniego). 
W wyniku zorganizowanej, zespołowej pracy Sekcji i po zazna
jomieniu się z materiałami źródłowymi w archiwum wrocławskim 
wyłonił się plan przeprowadzenia „dość silnie ze sobą powiąza
nych poszukiwań monograficznych" (art. prof. Wysłoucha,
s. 361). Należy więc spodziewać się, że za pierwszymi pracami 
pójdą dalsze, odkrywając coraz nowe tajniki polityki niemiec
kiej wobec Polaków na Śląsku, co — wnioskując po zamieszczo
nych publikacjach — na niejeden problem i niejeden utarty sąd 
naukowy rzucić może zupełnie nowe światło. Oto ich poczet:
S e w e r y n  W y s ł o u c h :  Najpilniejsze zadania historiografii 

śląskiej.
Problem właściwego zaplanowania prac badawczych nad hi

storią Śląska skupia nad sobą uwagę historyków polskich nie od 
dzisiaj. Wystarczy przypomnieć oddźwięk, jaki wywołał referat 
prof. J. Dąbrowskiego na IV Zjeździe Historyków w Poznaniu 
w r. 1925 O oraz fakt ukazania się obszernego, podstawowego 
dzieła o stanie i potrzebach nauki polskiej na Śląsku pod redakcją 
dra R. Lutmana* 2). Spełnienie wszystkich postulatów badawczych, 
narzucających się historykowi pozostawało wszakże w sferze nie
możliwości wobec braku dostępu do archiwów w niemieckiej czę

D J. D ą b r o w s k i :  Pierwsze zasady badania dziejów Śląska (Pamięt
nik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 1925, Lwów 1925.

2) Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku, praca zbiorowa pod red. 
R. L u t m a n a ,  Katowice 1936.



ści śląska jak  też ogólnej niemożności prowadzenia tam swobod
nych badań przez naukę polską.

Stan ten po wojnie uległ zasadniczej zmianie. To też histo
rycy polscy po II wojnie tym intensywniej przystąpili do rozwa
żań nad programem badawczym, zakrojonym na szeroką skalę. 
Wymienić tu należy np. referat, wygłoszony przez doc. K. Po- 
piołka („Potrzeby i zadania historiografii w zakresie dziejów 
Górnego Śląska") na jednym z posiedzeń Polskiego Tow. Histo
rycznego w Krakowie w r. 1948, we Wrocławiu zaś referat dr E. 
Maleczyńskiej („Organizacja i wyniki pracy badawczej nad prze
szłością Śląska w latach 1945— 48“ ) na połączonym posiedzeniu 
wrocławskich towarzystw naukowych, którego celem była stała 
koordynacja poczynań naukowych na polu zamierzeń i planów 
badawczych.

Tą samą troską o właściwą metodę i organizację tych poczy
nań przepojony jest artykuł prof. Wysłoucha. Zwróciwszy uwagę 
na niedostateczne zainteresowanie się historyków polskich XIX 
i XX wiekiem na Śląsku (s. 350), w szczególności zaś ich proble
matyką socjalną i gospodarczą, autor na przykładzie trzech prac 
naukowych o Śląsku (M. Tyrowicza, S. B. Kana i K. Popiołka) 
usiłuje wyśledzić źródła naukowych walorów, wzgl. niedomagań 
i braków, występujących w opracowaniach dziejów najnowszych 
Śląska. W związku z tym ze szczególnym naciskiem domaga się 
zajęcia przez historyka postawy socjologicznej (s. 351), w jej 
braku upatrując główne źródło nienaukowych uogólnień i gene- 
ralizacji ocen i sądów. Tym trudniej jest nie podpisać postulat po
wyższy, gdy ma się do czynienia z tak specjalnie skomplikowaną 
i trudną tematyką jak  zagadnienie świadomości narodowej czy 
klasowej (czym w związku z pracami Kana, Tyrowicza i Po
piołka autor głównie się zajm uje), zagadnienie jedno z tych, któ
rych trafne postawienie i rozwiązanie wymaga — jak  to jeden 
z najlepszych znawców spraw śląskich ks. E. Szramek za Foustel 
de Coulanges‘em powiada — „lat analizy dla jednego dnia syn
te z y "3). W toku dalszych rozważań, autor siłą rzeczy natrafia 
na problem treści pojęcia świadomości narodowej, żądając ustale
nia „ściślejszych kryteriów oceny „świadomości narodowej" 
w początkach XIX w. i stwierdzając, że spełnienie tego żądania 
stanowi warunek uniknięcia „błędu wartościowania zjawisk z po
czątkiem XIX w. wedle kryteriów dzisiejszych, co niepotrzebnie 
gmatwa całą sprawę i rzuca osąd na ówczesne społeczeństwo" 
(s. 355).

Powyższe uwagi i wątpliwości stanowią jeden z nielicznych 
w naszej literaturze przejawów tendencji do oczyszczenia je j 
z niesprecyzowanej i wieloznacznej terminologii, dotyczącej nie 
tylko zresztą początku w. XIX ale i — w tym większym stopniu —

3) Ks. E. S z r a m e k :  Śląsk jako problem socjologiczny, w „Rocznikach 
Tow. Przyjaciół Nauk na Śląsku", Katowice. 1934, s. 23.



epoki tzw. odrodzenia narodowego na Śląsku, kiedy zagadnienie 
świadomości narodowej zaczęło się wysuwać coraz wyraźniej na 
czoło wszystkich innych. Tymczasem do dziś nie doczekało się ono 
bliższego sprecyzowania, podobnie jak  i wiele innych pokrew
nych, włącznie z ich wzajemnym do siebie stosunkiem i rozgrani
czeniem treściowym. Mam tu na myśli takie pojęcia jak  uświa
domienie narodowe, uświadomienie polityczne, (które przecież 
równie dobrze oznaczać może uświadomienie klasowe jak naro
dowe), „podświadomość narodowa", ich zakres i stosunek do „od
rodzenia narodowego", do poczucia samej tylko odrębności języ
kowej itp. niejasności. Zwielokrotniają się one, gdy z biegiem 
wrypadków politycznych tudzież ogólnym rozwojem problematyki 
narodowościowej to lub inne z używanych pojęć wymaga rewizji, 
ograniczenia lub rozszerzenia. Tak np. trudno by było nazwać 
w pełni narodowo uświadomionym Polaka ze śląska, który by 
w dobie plebiscytu nie domagał się przyłączenia tej ziemi do pań
stwa polskiego. Ale czy to ma oznaczać, że narodowo nieuświado
mionym był np. Napieralski, ponieważ w sytuacji politycznej na 
przełomie XIX i XX w. odżegnywał się wprost od myśli o nieza
leżnym państwie polskim obejmującym Ś lą sk ?4) Gdyby cofnąć 
się przed „Kulturkampf" należałoby pojęcie świadomości naro
dowej jeszcze bardziej zwęzić, odrzucając spośród je j elementów 
nie tylko myśl o samodzielnym bycie państwowym, ale i postulo
wane przez Napieralskiego i jego obóz dążności do pewnej auto
nomii politycznej w ramach monarchii niemieckiej i ograniczyć 
się — być może — wyłącznie do poczucia odrębności językowej. 
Wydaje się raczej, że w poszczególnych okresach dziejów Śląska 
mamy do czynienia nie tyle z „większą" lub „mniejszą" (pod 
względem intensywności) „świadomością narodową", ile z i n n ą  
(pod względem zakresu) treścią pojęcia „świadomości narodo
wej". W konsekwencji, ew. analogie i porównania co do jej natę
żenia można by przeprowadzać jedynie w ramach jednolitego, 
zwartego etapu historycznego; jakościowa różnica między tre
ścią świadomości narodowej w różnych okresach rozwoju histo
rycznego nakazywałaby z kolei operowanie różnymi terminami 
dla istotnie od siebie odbiegających treści w poszczególnych fa
zach rozwojowych.

Zatrzymałem się nieco dłużej nad wywodami w sprawie po
jęcia świadomości narodowej, widząc w nich — jak sądzę za au
torem (s. 354 i 5) — kwestię zarówno merytorycznie jak  i meto
dologicznie zasadniczej wagi dla właściwego wartościowania z ja
wisk natury politycznej, społeczno-kulturalnej i psychologicznej, 
zachodzących na Śląsku w XIX i XX wieku.

4) Por. jego wypowiedź na łamach * „Dziennika Śląskiego": „Stwierdzam, 
że państwowość polska teoretycznie do utrzymania narodu jest niepotrzebna, 
praktycznie zaś dla nas jest bezużyteczna" i „celem naszym jest utrwalenie 
bytu narodu polskiego, a nie państwowości." (cyt. dr A. Benisz: Górny Śląsk 
w walce o polskość, Katowice 1930, s. 54).



Nie znaczy to, by autor swe rozważania na temat metody ba
dania dziejów najnowszych Śląska ograniczał do przedstawienia 
błędności wniosków i uogólnień, wynikających z niedostatecznego 
socjologicznego zaplecza u niektórych autorów je wyciągających.

Inne niebezpieczeństwo, zagrażające gruntowności sądów 
naukowych o Polakach na Śląsku w XIX i XX w. upatruje autor 
w ich przedwczesności wobec niedostatecznej jeszcze znajomości 

odpowiednich materiałów archiwalnych, które winny zostać upo
rządkowane i wydane drukiem. Jako trzeci wreszcie ważny po
stulat wysuwa autor potrzebę pojawienia się opracowań mono
graficznych (s. 361), warunkujących syntezę historyczną.

S t e f a n  G o l a c h o w s k i :  Jawne i tajne statystyki językowo-
narodowościowe na Śląsku Opolskim.
Zdawałoby się, że po szeregu rozpraw na temat etnicznej pol

skości śląska Opolskiego i kłamliwości niemieckich statystyk na
rodowościowych nie wiele da się dorzucić do już zebranych do
wodów i uzupełnić ustalone w tej mierze sądy. Zaprzecza temu 
treściwy artykuł St. Golachowskiego, dający zarazem wyobraże
nie o możliwościach naukowo-badawczych, wynikających z udo
stępnienia archiwum b. regencji opolskiej.

Nie będę się tu zajmował kwestią kłamliwości statystyki nie
mieckiej : przekonanie o tym z dawien dawna silnie jest utwier
dzone; rozprawa autora niejako i formalnie je potwierdza, wy
kazując istnienie w niemieckich kołach urzędowych statystyki 
jawnej i — na użytek wewnętrzny — tajnej, innymi słowy „po
dwójnej buchalterii44 (s. 385).

Nie budziła także wątpliwości etniczna polskość Śląska Opol
skiego zwłaszcza od czasu, gdy uczeni niemieccy naukowo to po
świadczyli (Spett, Weber i inni). Niemniej jednak trudno było 
obronić się przed wrażeniem, że polskość ta jest w stanie odwrotu 
n a  c a ł e j  l i ni i ,  odwrotu, którego tempo w okresie międzywo
jennym przybrało zgoła niepokojące rozmiary. Wywody autora 
(a właściwie przytoczone przez niego niemieckie dokumenty) 
wrażenie to b. poważnie osłabiają. Okazuje się bowiem, że stwier
dzenie spadku ogólnej liczby mówiących wyłącznie po polsku
0 z górą 51.000 osób w latach 1925— 33, jak  to przedstawiają ofi
cjalne statystyki z tych lat, jest tylko częścią prawdy. Druga jej 
część kryje się w statystykach nieoficjalnych, tajnych, a polega 
na tym, że 1/3 część gmin Śl. Op. wykazała we wspomnianym 
okresie absolutny wzrost jednojęzycznych Polaków. Zjawisko to 
wystąpiło m. in. wyraźnie w przykładowo przez autora wybra
nym pow. oleskim (trzeba tu wyrazić żal, iż autor poza pow. ole
skim choć najogólniej nie określił, czy owe gminy stanowią mniej 
lub więcej geograficznie zwarty rejon, a jeśli tak, to w jakich oko
licach były one skoncentrowane).

W prostej zależności od liczby jednojęzycznych Polaków
1 Niemców stojąca masa tzw. dwujęzycznych zwykła być trakto



wana jako łup wojującej niemczyzny w bliższej lub dalszej przy
szłości. Autor przytacza wszakże w swym artykule m. in. wyjątki 
z dokumentów (memoriały Rogmanna i landrata opolskiego, 
s. 386— 7), rzucające ciekawe światło na prawdziwy pogląd urzę
dowych czynników niemieckich na tę tak ważną na śl. Op. sprawę. 
Pogląd ten można by streścić w stwierdzeniu, iż dwujęzyczni Po
lacy na Śląsku są nie tyle szansą, ile ciężkim balastem politycz
nym („źródło niebezpieczeństwa powiatu leży w jego szerokiej 
narodowo-politycznie obojętnej warstwie pośredniej"), s. 387. 
Znamienny to przyczynek dla oceny postawy dwujęzycznych.

Przytaczając i komentując wspomniane dwa dokumenty au
tor dotyka najbardziej bodaj skomplikowanej kwestii w proble
mie narodowościowym Śląska Op., jaką stanowi sprawa świado
mości narodowej tamtejszych Polaków. Nasuwa się tu myśl wy
zyskania niemieckiej statystyki językowej i w tym kierunku — 
bez tradycyjnego ograniczania się do traktowania ich jako świa
dectw własnej fałszywości (jeśli chodzi o nowsze), lub też jako 
dowodów etnicznej polskości Śląska (jeśli chodzi o starsze). Au
tor sam w jednym ze swych wcześniejszych artykułów5) na tę 
drogę wszedł, zestawiając cyfry głosów polskich w plebiscycie 
oraz w późniejszych wyborach i dochodząc do interesujących, 
choć fragmentarycznych, wniosków. Dalsze badania pozwolą 
z pewnością wnioski te rozszerzyć.

A l e k s a n d e r  M a ł a c h o w s k i :  Kontrasty narodowościowo-
agrarne na Śląsku Op.
Zagadnienie, jakie w powyższym artykule przedsięwziął so

bie przedstawić autor, należy, podobnie jak  uwarstwienie so
cjalne w okręgu przemysłowym, do kwestii węzłowych dla zrozu
mienia układu sił w walce narodowościowej na Śląsku Opolskim. 
Rzecz oczywista, że tego rodzaju obszernego problemu nie spo
sób należycie przedstawić na 11 stronach druku; zdaje sobie 
z tego sprawę autor, zaznaczając na samym wstępie, iż artykuł 
jego stanowi tylko fragment zamierzonej większej pracy. Ale 
z tego właśnie powodu, oraz ze względu na wagę zagadnienia 
tym uważniej należy się przyjrzeć merytorycznej i zwłaszcza 
metodologicznej stronie pracy.

Uderza w pierwszym rzędzie w pracy członka sekcji doku
mentacyjnej niemal zupełnie pominięcie źródeł archiwalnych. 
Trudno przypuścić, by wśród obfitego zbioru akt, dotyczących 
mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim nie dało się znaleźć ni
czego, co by na sprawę podziału ziemi na tym terenie nie rzucało 
nowego św iatła0). Jeśli zaś nie, co jest wysoce niewiarygodne,

5) St. G o l a c h o w s k i :  Od statystyki do problematyki narodowościowej 
Śląska, Zaranie Śląskie, r. 1946, s. 27.

8) Na podstawie osobistych, dopiero wstępnych badań archiwalnych mogę 
np. już teraz zwrócić uwagę na sprawozdanie landrata opolskiego z 16. 3. 1939, 
teczka 19946, karta 38.



lub autor nie zdążył akt tych dokładniej przejrzeć —  dobrze by 
było to zaznaczyć. Albowiem ukazanie wszystkich kontrastów 
narodowościowo-agramych nie może się ograniczyć do stwierdze
nia posiadania wielkiej własności ziemskiej przez nieliczne nie
mieckie rodziny magnackie, ani do uwag o gospodarstwach kar
łowatych jako ,,przywileju okolic polskich" (s. 401), ani wreszcie 
do spostrzeżeń o zamieszkiwaniu przez Polaków uboższych czę
ści Opolszczyzny (s. 400). Wbrew bowiem twierdzeniu autora, 
że wielkość obszaru ziemi, należącego do Polaków „...nie jest 
zresztą dla nas zagadnieniem specjalnie ważnym" (s. 401), trzeba 
podnieść zasadnicze znaczenie tej sprawy dla wyśledzenia kon
trastów narodowościowo-agrarnych na Śląsku. Abstrahując w tej 
chwili od tego, czy materiały archiwum wrocławskiego pozwolą 
tego dokonać w sposób bardziej szczegółowy —  trzeba się za
strzec, że przyjęcie takiego założenia z góry skazuje badania na 
tym polu na przetasowywanie wyników prac uczonych niemiec
kich, czy oficjalnych statystyk urzędowych (w dodatku przeważ
nie przedwojennych, jak  to zresztą wskazuje artykuł, oparty 
w swej części statystycznej wyłącznie na publikacjach sprzed 
I wojny: Weber, Ziekursch, Sering, Stat. Jahrbuch 1912), z któ
rych cytatami autor bardzo często się posługuje. W każdym zaś 
razie takie założenie nie pozwoli „na jasne wyodrębnienie kwe
stii własności ziemskiej polskiej z całości zagadnień, dotyczących 
Śl. Opolskiego" —  które to zamierzenie przyświeca autorowi we 
wstępie do jego artykułu (s. 390). Obok bowiem dysproporcji 
między wielkoobszarniczą- własnością niemiecką a przeważnie 
małorolną polską, badacza stosunków agrarnych na Śląsku zain
teresować muszą także różnice w stanie posiadania chłopa pol
skiego i kolonisty niemieckiego, dalej dysproporcje w ramach sa
mej polskiej własności rolnej, udział proletariatu wśród polskiej 
i niemieckiej ludności rolnej itd. Te i inne postulaty są niewątpli
wie b. obszerne i trudne, ale nie sposób ich pominąć prawie zu
pełnie (autor wspomina na s. 400 o polskiej służbie folwarcznej), 
zwłaszcza gdy to obiecuje szeroko sformułowany tytuł pracy.

Z drugiej strony samo jego sformułowanie wskazuje, że au
tor nie traktuje sprawy agrarnej w oderwaniu od najważniejszej 
na Śląsku kwestii walki narodowościowej. Zauważyć to można 
zresztą i w toku samych wywodów, kiedy zwraca uwagę na ścisłą 
współzależność między stanem posiadania ziemi a szansami pro
cesu germanizacyjnego. Takie podejście, uzupełnione statystyką 
szkolną, spisową, wyborczą może dać ciekawy obraz wpływu 
czynników gospodarczych na rozwój wzgl. zanik polskości na po
szczególnych terenach.

K a z i m i e r z  O r z e c h o w s k i :  Zagadnienie asymilacji mniej
szości na tle szkolnictwa polskiego na Górnym Śląsku.
Słowom potępienia Stresemanna na forum Ligi Narodów pod 

adresem haseł asymilacji narodowej przeciwstawia autor w swym



b. przekonywającym i doskonale udokumentowanym artykule 
praktykę życia na Śląsku Opolskim w postaci stosunku władz nie
mieckich do polskiego szkolnictwa. Stosunek ten ilustruje zesta
wieniami cyfr, dotyczących frekwencji dzieci w szkołach pol
skich. Ich wymowa jest przygnębiająca: tak np. w publ. szko
łach polskich w r. 1923 uczyło się jeszcze 1438 dzieci, w r. 1938 
już tylko 51; na naukę religii w jęz. polskim uczęszczało w r. 1922 
20.330 dzieci, w r. 1938 — 9. Autor, który swymi szczegółowymi 
danymi co do całości okresu międzywojennego zapełnił dotkliwą 
lukę w odpowiednich statystykach Zdrojewskiego i Fischera (do
prowadzonych do r. 1934), przechodzi z kolei do meritum posta
wionego przez siebie zagadnienia: czy ten stan rzeczy przypisać 
należy rezygnacji dobrowolnej, czy przymusowej (s. 414) ; w ten 
sposób sformułowany, lecz na szerszą płaszczyznę przeniesiony 
problem odpowiada zagadnieniu tzw. asymilacji naturalnej 
i sztucznej (przymusowej). W związku z tym wiele miejsca po
święca autor rozważaniom nad przyczynami upadku polskiego 
szkolnictwa, powołując się przy tym na opinie, zaczerpnięte z li
teratury naukowej, jak  też zawarte w wypowiedziach ludzi naj
bardziej bezpośrednio zainteresowanych, np. Prez. Calondra, Zw. 
Polaków w Niemczech, nadprezydenta Proskego i innych, chodzi 
bowiem o to, aby z tych oświadczeń i sądów wywnioskować, czy 
niemiecka teza o dobrowolnej rezygnacji ze szkolnictwa polskiego 
na Śląsku Opolskim jest do utrzymania. Konkluzja autora jest 
negatywna. Niezależnie bowiem od powszechnie znanych warun
ków gospodarczego bytu mniejszości polskiej i presji na niej wy
wieranej, niezależnie od świadectwa złożonego przez Ślązaków 
w czasie powstań, świadczą o tym i tajne opinie najwyższych 
przedstawicieli władzy niemieckiej na Śląsku, w szczególności zaś 
jednego z pierwszych prezydentów regencji opolskiej, Brauwei- 
lera. Nie zajmuje się on co prawda bezpośrednio zagadnieniem 
frekwencji w szkołach polskich, gdyż za jego urzędowania je 
szcze one nie istniały, ale jako znawca stosunków śląskich daje 
charakterystykę tamtejszego społeczeństwa, zaprzeczając istnie
jącej jakoby zdaniem Proskego historycznej jednolitości społe
czeństwa górnośląskiego, tłumaczącej małe jego zainteresowanie 
szkołą polską (s. 420). Skoro więc — rozumuje autor — odręb
ność narodowa a nawet wrogość w łonie tego społeczeństwa była 
niezaprzeczonym faktem, jedynym wyjaśnieniem „rezygnacji" ze 
szkolnictwa polskiego może być tylko jej przymusowość (s. 414). 
Rozumowanie powyższe, jakkolwiek logicznie nie do zaatakowa
nia, wydaje się grzeszyć zbytnią generalizacją zagadnienia tu
dzież teoretycznością, nie uwzględniającą istnienia tego, co wy
daje mi się być osią problematyki narodowościowej na Śląsku, 
manowicie tzw. warstwy pośredniej, u której pewna, dość za
awansowana „wspólnota stylu życia" (Proske, s. 419) z Niem
cami niewątpliwie silnie występowała. Mogło to być wynikiem 
przyzwyczajenia, nie sympatii, ale było faktem. Oddajmy tu głos



nauce najbardziej kompetentnej: socjologii. Oto co mówi na ten 
temat prof. Ossowski; analizując postawę polskiej ludności wiej
skiej, gdy po odejściu Niemców, a przybyciu Polaków z central
nej Polski, mogła ona na podstawie życiowej praktyki umiejsco
wić się między jednymi i drugimi: „...obcowanie z repatriantami 
osłabiło ślązakom poczucie dystansu społecznego względem 
Niemców, sprawiło, że Niemcy we wspomnieniach poczęli'ukazy
wać się jako ludzie t e j  s a m e j  k u 11 u r y (podkr. wł.), jako 
bardziej swoi, niż te „Poloki" mówiące z ukraińska a nazywa
jące ślązaków Niemcami7)" . Sąd wydany po doświadczeniach 
pierwszych chwil po wojnie może być zbyt pesymistyczny — ale 
i Niemców znali Ślązacy z ich zachowania się podczas wojny 
i ucieczki.
J ó z e f  P o p k i e w i c z :  Geneza Gimnazjum Bytomskiego.

Z wysokości stawki, jaką stanowiło wytworzenie młodej inte
ligencji polskiej na Śląsku, zdawała sobie dobrze sprawę tak 
strona polska, jak  i niemiecka. Trudno o bardziej wymowną 
w tym względzie ilustrację, niż ponad 100 interwencyj8) Zwią
zku Polaków w Niemczech w sprawie założenia polskiego liceum 
żeńskiego w Raciborzu —  i pięć lat konsekwentnych utrudnień 
i odmowy ze strony niemieckiej. Tak było w Niemczech hitlerow
skich. Ale i w „demokratycznej" republice weimarskiej postawa 
władz nie była inna, choć bardziej zamaskowana. Gorączkowe 
konferencje przedstawicieli aż 3 ministerstw usiłowały znaleźć 
sposoby na utrudnienie otwarcia pierwszego polskiego gimnazjum 
w Bytomiu. Autor nie ograniczył się wszakże do przytoczenia 
i skomentowania tych czy innych charakterystycznych dla cało
kształtu sprawy dokumentów, lecz pokusił się również o nakre
ślenie szerszego obrazu wysiłków polskich w kierunku wykształ
cenia sobie młodej inteligencji. Drogi do tego wiodące istniały, 
zdaniem autora, tylko dwie: posyłanie młodzieży do szkół śred
nich w Polsce, lub założenie polskiej szkoły średniej w Niemczech 
(s. 429). (Od r. 1930 do 1938 istniał także wydział polski przy 
Akademii Pedagogicznej w Bytomiu 9) — autor wspomina tylko, 
s. 432, o obietnicy jego założenia). -Pogląd, że pierwsze wyjście 
było „połowiczne" (s. 430) wydaje się zbyt optymistyczny, zwa
żywszy, iż na mocy zarządzeń z 13. 11. 33 i 7. 4. 36 10) absol
wenci seminariów nauczycielskich w Polsce (mimo obywatelstwa 
niemieckiego) nie mogli otrzymać prawa nauczania w Niemczech. 
Tak więc pozostawało już tylko założenie własnej szkoły śred
niej. Tutaj trudności polegały nie tylko na stanowisku władz nie
mieckich ale i pewnej obojętności społeczeństwa polskiego 
(s. 430), obok oczywiście innych znanych czynników, m. in. także

7) St. O s s o w s k i :  Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na. 
Śląsku Opolskim, Przegląd Socjologiczny, r. 1947, s. 114.

8) „Polak w Niemczech", organ Zw. Pol. w N., nr. 2/1939, s. 10—20.
D) Polak w Niemczech, nr. 1/1939, s. 18.

10) 1. c.



braku polskiej tradycji szkolnej i szerszej bazy młodzieżowej 
w postaci odpowiedniej ilości kandydatów ze szkół powszechnych, 
ów brak tradycji odgrywać musiał dużą rolę, skoro jednocześnie 
w gimnazjach niemieckich kształciło się prawie 1500 młodych 
Polaków, jak  to wykazuje poufna statystyka, którą autor cytuje 
(s. 435 i 6). Statystyka ta należy do ciekawszych świadectw kie
runków i możliwości rozwojowych społeczeństwa polskiego na 
Śląsku.

Obok omówionych powyżej prac, w nr. 5/6 „Przeglądu Za
chodniego" znajdują się jeszcze artykuły dwóch innych człon
ków sekcji dokumentacyjnej, mianowicie F. Ryszki („Ustawa
0 ochronie granic Rzeszy z 1937 r. jako narzędzie ucisku robot
nika polskiego na G. Śląsku") oraz A. Maruszczakówny („W ad
liwość postanowień Konwencji Gen. w rozstrzyganiu skarg mniej
szościowych"). Ze względu na ich przeważnie prawniczy charak
ter zostały one w niniejszych uwagach pominięte, jakkolwiek i. te 
artykuły zawierają przyczynki, mogące zainteresować także hi
storyka. Henryk Zieliński

S e m k o w i c z  W ł . : Góra Sobótka i je j zabytki polskie. Biblio
teka Przeglądu Zachodniego zesz. V. Poznań—Wrocław. In
stytut Zachodni 1949, str. 35 +  16 il. +  l  tabl.
Wydana pośmiertnie praca prof. Semkowicza jest przedru

kiem jego artykułu zamieszczonego w nr. 6— 7 miesięcznika 
„Śląsk". Autor, który już dawniej zajmował się Sobótką w swym 
artykule w „Historii śląska od najdawniejszych czasów do 
r. 1400" wyd. P. A. U: Kraków 1933 i w rozprawie „Zabytki ro
mańskie na górze Sobótce" (Przegląd Historii Sztuki, rocz. I. 
Kraków 1929), postanowił zebrać wyniki swych dotychczaso
wych badań i wyłożyć je w sposób popularno-naukowy. Taki 
właśnie charakter ma jego praca, której w celach łatwiejszej po
pularyzacji nie zaopatrywał w przypisy. Dołączone przez wy
dawców, nader skąpe przypisy nie są w stanie zastąpić potrzeb
nego rozprawie aparatu naukowego i dlatego nie zmieniają cha
rakteru jaki nadał jej autor. Jasny zrozumiały wykład, lekki
1 prosty styl czynią z niej książkę dostępną dla każdego. Mimo 
popularnego ujęcia praca nie traci nic ze swej wartości nauko
wej. Zagadnienie Sobótki ma duże znaczenie dla historii począt
ków państwa polskiego. Niestety jak  dotąd dorobek historiografii 
polskiej jest w tej dziedzinie bardzo skromny. Tłumaczyło się to 
niemożliwością przeprowadzania badań na miejscu. Sobótka po
siada natomiast dość bogatą literaturę niemiecką.

W oparciu o wyniki tej literatury rozwija autor swój pogląd 
na zabytki góry. Znalezione w jej okręgu rzeźby dzieli prof. Sem
kowicz na trzy grupy, z których pierwsza nie ma nic wspólnego 
z górą, druga pochodzi niewątpliwie z klasztoru augustianów, 
a trzecia to zabytki czasów pogańskich. Podobne zadania o rzeź
bach góry spotykamy w starszej nauce niemieckiej, która rozróż



niała wśród nich grupę romańską i grupę pochodzącą z epoki 
przedchrześcijańskiej 1). W kwestii położenia klasztoru autor re
prezentuje spotykane również w nauce niemieckiej zdanie, że 
w okręgu góry znajdowało się przynajmniej dwa lub więcej ko
ściołów, a na je j szczycie w obrębie zamku Piotra Włostowica 
mogła istnieć kaplica grodowa2). Rzeźby i kamienie rozwleczone 
po okolicy pochodzić m ają z budowli stojącej niegdyś na szczycie 
góry. To zdanie autora zdaje się potwierdzać fakt odbicia przez 
piorun w lipcu r. 1949 fragmentu nieznanej rzeźby z murów ko
ściółka na szczycie, której fotografia została przez wydawców 
załączona. Prof. Semkowicz przyjmuje jak  większość badaczy 
problemu, że klasztor na górze został ufundowany przez Piotra 
Włostowica, nie zajmując żadnego stanowiska wobec popartej 
poważnymi argumentami tezy niektórych uczonych3), że był on 
fundacją książęcą.

Nie będę omawiał poszczególnych kwestii spornych między 
badaczami, ani polemizował z tezami postawionymi przez autora, 
bowiem przy obecnym stanie badań większości zagadnień wątpli
wych rozwiązać nie można. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na 
kilka braków, które dostrzegłem w poza tym doskonałej rozpra
wie. Pierwszym z nich jest całkowite pominięcie dziejów prehi
storycznych góry. Nie wiem dlaczego autor nie podał wcale wy
ników niemieckich prac wykopaliskowych tak ważnych dla pro
blemu. Tym bardziej, że poświęca wiele miejsca rozstrzygnięciu 
przy pomocy metody filologicznej kwestii ludności pierwotnej, 
która nadała nazwę górze. Wskutek tego nieznający zagadnienia 
czytelnik może odnieść wrażenie, że pierwsze materialne ślady 
osadnictwa w okręgu Sobótki pochodzą dopiero z czasów poprze
dzających bezpośrednio wprowadzenie chrześcijaństwa, a prze
cież okręg ten posiada ciekawe znaleziska prehistoryczne z epoki 
neolitu, brązu i że laza4). Drugim poważniejszym brakiem jest 
pewna uderzająca niekonsekwencja w wywodach, mianowicie na 
str. 20 czytamy o lwach znalezionych w Górce: lwy te wyciosane 
z miejscowego granitu, jak  i poprzednie dwie rzeźby (niedźwiedź 
i „panna z rybą“ ), są grubą robotą nieudolnego rzeźbiarza. Tym
czasem na str. 27 spotykamy wyraźne rozróżnienie między tymi

!) B u e s c h i n g ,  Schlesische Provinzialblaetter LXXVII. str. 406 nn. 
dzieli zabytki góry na dwie grupy, chrześcijańską i pogańską przy czym w prze
ciwieństwie do prof. Semkowicza lwy pomimo pewnych wątpliwości zalicza do 
zabytków pogańskich, L u c h s, Schlesiens Vorzeit alte Folgę, t. 2 dr. 44 nn. 
twierdzi, że lwy na pewno pochodzą z 12. w., co do innych zabytków ma wąt
pliwości, Nehring podobnie jak prof. Semkowicz uważał „pannę z rybą“ za 
rzeźbę pogańską, Schles. Vorzeit alte Folgę II, z. 11.

2) O kaplicy grodowej na szczycie pisze L u s t i g  w pracy „Hat auf dem 
Zobtenberge ein Kloster gestanden?“ , Wir Schlesier, Świdnica 1927, nr. 23.

3) S c h u l t e ,  Zu den Steinaltertuemern am Zobten. Schlesiens Vorzeit 
N. F. I ; Knoetel, Das Augustinerchorherrenstift und die Steinaltertuemer des 
Zobtengebietes, Zeitschr. f. Gesch. Schlesiens LXII.

4) Ogólne informacje o znaleziskach prehistorycznych podaje G e- 
s c h w e n d t ,  Siling der Schlesierberg, Augsburg 1928.



zabytkami, autor określa lwy jako niewątpliwie romańskie, 
a niedźwiedzie i „pannę z rybą“ uznaje za rzeźby z czasów po
gańskich. Podobnie niekonsekwentnym u autora jest twierdzenie, 
że właściwie i gruntownie zbadał i oświetlił zabytki góry uczony 
niemiecki, dr Lustig, skoro nie przyjmuje on głównej i zasadni
czej tezy Lustiga, że wszystkie znalezione rzeźby pochodzą bez 
wyjątku z epoki romańskiej, której to tezy Lustig trzymał się we 
wszystkich swych pracach. Drobnym błędem jest mylne przyto
czenie nazwy rzeki Slęzy ze Stenusa. Stenus nie nazywa jej Sle- 
zus jak  podaje autor, lecz Silesus5). Nie wiem co autor nazywa 
słupem milowym we wsi Sosnowa, mimo usilnych poszukiwań wsi 
o takiej nazwie w okolicy Sobótki znaleźć nie mogłem. Możliwe, 
że miał na myśli pręgierz w Rogowie, lub postać mnicha we Flo
rianowie.

Chciałbym nadmienić też parę słów odnośnie sposobu wyda
nia rozprawy prof. Semkowicza. W pierwszym rzędzie uderza, 
jak  już wspomniałem, nader skąpa ilość przypisów. Skoro już za
dano sobie trud zaopatrzenia nimi napisanej pierwotnie przez 
autora bez aparatu naukowego pracy, należałoby to uczynić kon
sekwentnie i dodać wszystkim ważniejszym twierdzeniom odpo
wiednie odsyłacze. Niestety załączony surogat aparatu nauko
wego nie spełnia swego zadania i kontrolowania wielu twierdzeń 
zawartych w pracy jest nadzwyczaj trudne. Podobnie wygląda 
sprawa literatury tematu. Niewiadomo dlaczego autor przypisów 
z licznych prac niemieckich cytuje tylko artykuł Nehringa, po re
sztę literatury odsyłając czytelników do mało dostępnych wydaw
nictw przedwojennych. Wydaje mi się, że książka, która będzie 
budzić zainteresowanie problemem Sobótki, pierwsza stosunkowo 
obszerniejsza praca polska temu problemowi poświęcona po
winna zawierać wykaz literatury, który ułatwiłby pracę każdemu 
chcącemu poszerzyć swe wiadomości czytelnikowi. Tym bardziej, 
że literatura ta od czasu wydania wspomnianych prac przedwo
jennych znacznie się rozrosła6). Wreszcie zwróciły mą uwragę 
różnice między nazwami miejscowości w tekście, a nazwami 
tychże samych miejscowości na załączonej mapie. Tak na przy
kład Będkowice w tekście (nazwa poprawna według „Skorowi
dza" Rosponda) na mapie nazywają się Bąkowem, a Strzego- 
miany Strzegominem. Na mapie zastanawia również zbyt wielka, 
niezgodna ze stanem faktycznym, ilość wież widokowych7). Po
zytywną stroną sposobu wydania książki jest bogaty materiał ilu
stracyjny i estetyczna szata. Roman Heck

s) Scriptores rerum Silesiacarum, t. 17, str. 4.
6) Należałoby wymienić choćby nowsze prace, jak: U h t e n w o l d t ,  Der 

Peterstein am Siling und die schl. Torkapellen, Die Hohe Strasse I, str. 72 nn.; 
M a h r A, Bemerkung zu den Steinbildern am Siling, Altschlesische Blaetter 
1941, str. 128 nn. G e s c h w e n d t ,  Stand der Erforschung des Petersteins am 
Siling, Altscl. Bil. 1939, str. 139 nn.; G e s c h w e n d t ,  Stand das Silingkloster 
auf dem Bergipfel oder in Gorkau, Atschl. Bil. 1942, str. 58 nn. i inne.

7) Tak przynajmniej w legendzie do mapy zostały określone punkty czarne.



J a n i n a  E n d e r :  Józef Lompa. Zarys biograficzny. Katowice—
Wrocław 1947, str. 117 (Wydawnictwa Instytutu śląskiego).
Autorka ma za sobą cały szereg rozpraw na temat pracy 

oświatowej w Polsce w ciągu w. XIX. Osiadłszy na Śląsku wciąg
nęła w zakres swoich poszukiwań i badań także dzieje oświatowe 
Śląska. Nie mogła przeto pominąć i tego rzetelnego ,,oświatowca“ , 
jakim był Lompa, jeden z najpierwszych w tej dziedzinie dzia
łaczy w Polsce, a pierwszy i bodaj ze wszystkich największy 
i najwybitniejszy na Śląsku.

Autorka zaznaczyła skromnie w przedmowie, że jej rozprawa 
ma za zadanie „kronikarskie odtworzenie kolei życia Lompy". 
Ale takie ograniczenie się ani nie było pożądane ani możliwe. Na
leżała się i należy Lompie (dziś to jest tym większą konieczno
ścią) monografia, a nie tylko kronikarski życiorys. Toteż i au
torka musiała wyjść i wyszła poza zakreślone sobie granice i dała 
nie tylko chronologiczną biografię Lompy, ale zobrazowała-za
sługi narodowe, polityczne, ale i kulturalno-oświatowe, i różno
rakie inne, tego prostego śląskiego nauczyciela elementarnego, 
starając się ukazać jego pełną działalność na dziesiątkach pól, 
jakie wymienił w swej broszurze Paweł Musioł. Trzeba bowiem 
było wyjść poza jedyną dotąd, sumienną, ale już niepełną (ileż to 
przyczynków po niej się pojawiło!) monografię Konstantego 
Prusa o Lompie z r. 1913. I autorka tę literaturę o L., te przy
czynki czy ogłoszone materiały (zwłaszcza jego korespondencję) 
sumiennie przestudiowała. Co więcej sięgnęła do materiałów ar
chiwalnych, wyzyskała to, co w ówczesnym (pamiętajmy, że 
książka ukazała się w r. 1947, a była przygotowywana wcześniej!) 
stanie archiwów i bibliotek dało się znaleźć. Za szczególną za
sługę należy jej zapisać dotarcie do Archiwum Archidiecezjal
nego we Wrocławiu, które je j dostarczyło ważnych dla przełomo
wego okresu życia Lompy: Acta denunciationis. Zaznacza też 
autorka przezornie, że spodziewa się, iż porządkowanie archi
wów może jeszcze niejedno źródło nieznane na światło wydobyć, 
tym więcej, że puścizna rękopiśmienna po Lompie rozpierzchła 
się po świecie i nie da się powiedzieć, czy, i co zostało z niej już 
całkiem zaprzepaszczone. Może więc dlatego nie pokusiła się o po
głębienie zarysu biograficznego Lompy, lecz ograniczyła się, ale 
co prawda nie do kroniki jego żywota, boć przecież zacytowała 
także dość obszernie i przedmioty jego twórczości oświatowej, 
pedagogicznej, etnograficznej, literackiej i in., ale już tych dzia
łów pracy jego pracowitego i sumiennego żywota nie omówiła.

Może to zrobi i sądzę, że powinna zrobić, jeśli nawet nie 
w całości (bo to po części wymaga specjalistów), to przynajmniej 
w jednym dziale, bodaj najważniejszym, a więc kreśląc zasługi 
Lompy na polu działalności oświatowej, bo, jak  się zdaje, to było 
główne i może najbardziej umiłowane pole jego pracy. Autorka 
mając dobre w tej dziedzinie przygotowanie, może rzucić tę dzia
łalność na szersze tło dziejów oświatowej pracy w Polsce, a szcze-



golnie na Śląsku. Tym więcej trzeba będzie te związki ukazać, że 
w istocie — jak  się dowiadujemy właśnie z rozprawki autorki 
(nie mówiąc o wydanych przed nią przez różnych autorów mate
riałach), w toku działalności Lompy ta jego praca kulturalno- 
oświatowa wybiegała poza szranki śląska. Zadzierzgały się jego 
stosunki z różnymi terenami Polski, a Lompa chwytał te idące 
z zewnątrz spoza śląska inspiracje, korzystał z nich, coraz bar
dziej uświadamiał sobie rolę, znaczenie i udział Śląska w polskich 
interesach i dążeniach, oraz swoją rolę jako budziciela (por. 
str. 97). Bo przecie praca jego wyszła pierwiastkowo z bardzo 
ciasnych opłotków, z jego miasteczka rodzinnego, z jego potem 
szkoły, była to jeszcze partykularna praca śląska czy raczej „ślą- 
zacza“ , a dopiero powoli rozrastała się i urastała do świadomego 
dążenia uczynienia ze Śląska nieodłącznej części składowej Pol
ski, jej kultury (językowej, obrzędowej, pieśniowej, etnologicz
nej, itd.) cząstką kultury polskiej, a jeśli nawet nie uczynienia, to 
uświadomienia sobie i innym, że tą częścią Śląsk jest istotnie. Bę
dzie też rzeczą konieczną w tej przyszłej, już pełnej monografii 
Lompy, wiążąc tę kwestię z działalnością Lompy i innych jeszcze 
działaczy, ukazać, o ile ta praca, zmierzająca do budzenia na 
Śląsku Górnym, (a także i Dolnym) świadomości narodowej, 
ale nie tylko regionalnie śląskiej (bo ta trwała nieprzerwanie), 
ale i polskiej, ogólnopolskiej, wydała rzeczywiste plony, tj. trzeba 
będzie ją  prześledzić w prasie ówczesnej, w produkcji książko
wej, w działalności różnych stowarzyszeń i organizacji, w życiu 
religijnym, kulturalnym, gospodarczym itd.

Ale mówimy wciąż o tym, co zrobić by należało, a tylko nie
wiele zdań poświęciło się ,,zarysowi biograficznemu" (tak brzPii 
podtytuł) Józefa Lompy pióra dr J . Ender. Wspomniałem już, 
że autorka dała więcej ,niż w przedmowie zapowiedziała. Je j 
,,zarys" ukazuje nam postać Lompy plastycznie i wyraziście. 
Szczególnie jasno rysuje się on przed nami jako człowiek. Au
torka go, z pomocą jego autobiografii, korespondencji, materia
łów archiwalnych, relacji współczesnych, odtwarza dobrze. Wi
dzimy jego ludzkie cechy, jego zalety, ale i jego słabostki. Nie 
robi z niego jakiejś wielkiej (jeśli nie bohaterskiej) postaci. Uka
zuje owszem, jak  jego osobowość zwolna rośnie dzięki zdolno
ściom, dzięki własnej niezmordowanej pracowitości, dzięki do
świadczeniom, dzięki wypadkom dziejowym, stosunkom z wielu 
wybitnymi ówczesnymi osobistościami itd., ale go nie przecenia, 
nie wychodzi poza realia (dokumenty, świadectwa współczesne), 
nie tworzy legendy. Może zbadanie jego trochę samoucznej, ale 
wcale poważnie badawczej pracy (np. na polu etnografii Śląska) 
podniosłoby jego rangę osobistą i narodową, ale to pozostaje je 
szcze do zbadania.

Autorka starała się też w pierwszych rozdziałach stworzyć 
tło dziejowe dla działalności Lompy, kreśląc „stosunki społeczno- 
prawne" i „kulturalno-oświatowe". Rozdziały to bezsprzecznie



przydatne i ułatwiające zorientowanie się w tej epoce, ale choć 
w  nich zawarte są cenne informacje, jakoś one dla życia Lompy 
i jego późniejszej działalności nie dają dostatecznego podmalo- 
wania. W pierwszym rozdziale ograniczyła się bowiem do stosun
ków agrarnych, pomijając przemysłowe i robotnicze, w drugim 
dała tylko obraz stosunków szkolnych, mniej powiedziała o ruchu 
stowarzyszeniowym, religijnym, oświatowym, czy o stosunkach 
gospodarczych. Ale zapewne przy dzisiejszym stanie literatury 
nie łatwo jest taki obraz nakreślić. Może też dlatego, a może że 
nie uwypukliła autorka dostatecznie szczególnie okresu „wiosny 
ludów“ i je j odgłosów oraz skutków na Górnym Śląsku, nie uwy
datniła się, jakby należało, rola Lompy w tym żywym odruchu 
obudzenia się poczucia narodowego i potrzeby życia pełnią tej 
narodowości. To wypadnie też uwydatnić w przyszłej monografii.

Pomimo te wszystkie zastrzeżenia, pamiętając zwłaszcza, że 
praca omawiana była z konieczności i pracą ,,kwapioną“ , bo 
150 rocznica urodzin Lompy popędzała do jej przygotowywania 
i publikowania, wypadnie wyrazić dla tej pracy, choćby to i owo 
jeszcze w szczegółach można przyganić (zrobił to już zresztą po
przednio Al. Rombowski), duże uznanie, bo jednak przy lekturze 
je j i po odłożeniu książki, postać Lompy zarysowuje się przed 
naszymi oczyma całkiem wyraziście. A to chyba było celem mo
nografii. Stanisław Tync

E u g e n i u s z  P o n i a t o w s k i :  Duchowieństwo a sprawa polska
na Górnym Śląsku (w. XIX—X X ). Wyd. Śląsko-Dąbrowskiego^
Tow. Przyjaciół Nauk. Katowice 1950.
Przywykliśmy na ogół uważać Kościół katolicki za najpew

niejsze oparcie polskości na Ziemiach Zachodnich. Mniemanie to 
zrodzone głównie z tradycji sojuszu w czasie Kulturkampfu 
utrzymywało się do ostatnich czasów, tylko nieliczni dostrzegali 
przy tym różnicę między postawą kleru katolickiego w Poznań- 
skiem i w innych dzielnicach Polski Zachodniej, zwłaszcza zaś 
na Górnym Ś ląsk ą1). Skutkiem tego w oczach szerokich warstw 
społeczeństwa polskiego symbolem tej postawy narodowej były 
postacie nielicznych górnośląskich księży-patriotów jak  ks. ks. 
Skowrońskiego, Szramka, czy — po wojnie —  Klimasa lub Ko
ziołka, przeciwstawiane najwyżej najbardziej zdeklarowanym 
tylko renegatom w rodzaju osławionego ks. Nieborowskiego czy 
Ulitzki. Obok tych nazwisk zanikała w cieniu szeroka masa du
chowieństwa katolickiego na G. Śląsku wraz z je j stosunkiem do

x) Różnicę tę charakteryzuje trafnie dobry niewątpliwie znawca stosun
ków kościelnych w b. zaborze pruskim, jeden z najwybitniejszych germaniza- 
torów G. Śląska, dr R. Kii s t e r :  Na Górnym Śląsku odnosił się kler katolicki 
od dawna dużo przychylniej do państwa pruskiego, niż miejscowy kler w Po- 
znańskiem i Prusach Zachodnich, który — co u nas (tj. na G. Śląsku, p. m.) 
było wyjątkiem — pochodził przeważnie z narodowo uświadomionych kół pol
skich". (K ii s t e r :  Die polnische Irredenta in West-Oberschlesien, Berlin 1931, 
s. 178).



polskości; świadectwa prawdziwego stanu rzeczy w tej mierze 
dzięki rozproszeniu po najrozmaitszych opracowaniach, artyku
łach i przyczynkach nie przemawiały tak przekonywającym ję 
zykiem, jak  przejawy ofiarnego patriotyzmu owych nielicznych 
jednostek.

Jest dużą zasługą Poniatowskiego, że w pracy swej zajął wła
ściwe stanowisko wobec zagadnienia, przedstawiając czytelni
kowi skoncentrowane w jednym, samodzielnym opracowaniu ilu
stracje stosunku do sprawy polskiej ze strony tych właśnie setek 
proboszczów wiejskich, którym dotąd tak niewiele poświęcano 
miejsca. Obraz, jaki dzięki cyfrom, wspólnym deklaracjom itp. 
masowym wypowiedziom uzyskujemy, gruntownie zachwiać musi 
przekonaniem o pozytywnej roli Kościoła w ochronie polskości 
przed germanizacją.

Autor opiera się bowiem na poważnej podbudowie źródłowej 
i jakkolwiek wąskie ramy pracy i jej popularny charakter nie po
zwalają mu wykorzystać je j w całej pełni to jednak to co zostało 
wykorzystane wskazuje, że umiejętnie i z dużą znajomością 
przedmiotu potrafił uhierarchizować ciężar gatunkowy wyzy«- 
skanych materiałów, przytaczając te z nich, które według zgod
nej opinii nauki polskiej uznać należy za najbardziej zaufania 
godne i kompetentne. Do nich. w pierwszym rzędzie zaliczyć na
leży bezcenne rozprawy ks. Szramka, obfite cytaty z prasy pol
skiej, czy wreszcie mało znany szerszym kołom naukowym me
moriał Związku Polaków w Niemczech z r. 1938. źródła te tym 
są cenniejsze, że przeważnie pochodzą ze sfer na wskroś katolic
kich, mianowicie spośród kół duchowieństwa polskiego, zdolnego 
najtrafniej z natury rzeczy wyrokować o postępowaniu swych 
niemieckich konfratrów. Jeżeli więc na podstawie tego rodzaju 
materiałów autor konkluduje, iż ,,nie wspólnie ze swymi duszpa
sterzami, ale przeważnie przeciw nim walczyć musiał lud górno
śląski o prawo do swego ojczystego języka“ (str. 60) — to to 
ciężkie oskarżenie uznać trzeba za poważnie umotywowane, ża
łować tutaj należy, iż autor nie podkreślił wyraźnie zasadniczej 
różnicy między ustosunkowaniem się kleru górnośląskiego do 
polskości etnicznej i polskości uświadomionej; fakt bowiem, że 
język polski stosunkowo najtrudniej dawał się wypierać z kościo
łów tym tylko się tłumaczy, iż — zwłaszcza do pierwszej wojny— 
nie był on tam rozumiany jako deklaracja polityczna, lecz jako 
objaw głęboko zakorzenionego, naturalnego przywiązania do 
przyjętych z dawien dawna form kultu religijnego, pozbawio
nych wydźwięku narodowo-politycznego, a zatem nie specjalnie 
niebezpiecznych2). Pojawienie się ruchu radykalno-narodowego

2) Por. K o w a l c z y k ó w n a :  Odrodzenie narodowe G. Śląska, Katowice 
1937, s. 68, 74. Odgrywał też poważną rolę (zwłaszcza po I wojnie) w tym 
względzie interes materialny duchowieństwa, które usuwając z kościołów nabo
żeństwa polskie narażało się na poważne zmniejszenie swych dochodów, albo
wiem „ludność polska jest na ogół ofiarniejsza na cele kościelne niż niemiecka



Korfantego stanowi tu wyraźny próg, znaczący przeradzanie się 
poczucia odrębności językowo-etnicznej u Górnoślązaków w po
czucie odrębności narodowo-politycznej; temu właśnie zjawisku 
towarzyszy odpowiedni zwrot w postawie duchowieństwa wobec 
polskości. Książka, przeznaczona dla odbiorcy masowego, nie
fachowego (jej nakład wynosi 20 000 egz., w przygotowaniu jest 
wydanie drugie), winna mu wyjaśnić ten pozorny paradoks dłu
gotrwałego utrzymywania się j ę z y k a  polskiego w kościołach 
górnośląskich mimo zdeklarowanie wrogiej postawy duchowień
stwa. Nie uwłacza to w niczym trafności metody pisarskiej au
tora, który konsekwentnie pozostaje ze swoim zdaniem poza do
kumentami i faktami, im samym każąc przekonywać czytelnika, 
a czytelnikowi wysnuwać samodzielne wnioski z podanego ma
teriału. Zadanie to byłoby dlań co prawda łatwiejsze, gdyby 
praca była konstrukcyjnie przejrzystsza, gdyby* mianowicie roz
członkowanie materiału pod względem rzeczowym nie wykazy
wało nieuzasadnionego ćwiartowania zwartych kompleksów pro
blemowych na szereg odrębnych rozdziałów (dlaczego np. w roz
działach pt. „Księża-germanizatorzy. Deklaracje" i „Księża- 
germanizatorzy. Praktyka" nie pomieścił autor zawartości trzech 
następnych rozdziałów swej pracy, zatytułowanych „Księża na 
usługach rządu pruskiego", czy „W walce politycznej z odro
dzeniem narodowym", czy wreszcie „Ambona i konfesjonał 
w służbie germanizacji"). Podkreślić wreszcie należy, że na 
tym tle tym silniej występuje brak już nie tylko konstrukcyjny, 
lecz merytoryczny, mianowicie poświęcenie jednego tylko, krót
kiego rozdziału postawie klasowej duchowieństwa górnośląskie
go. Naukowiec, poświęcający się badaniom nad dziejami naj
nowszymi, zwłaszcza krainy o tak ostro występującej problema
tyce klasowej, jak  Górny Śląsk, błędu tego żadną miarą dopuścić 
się nie powinien. Należy żywić nadzieję, że w przygotowywanej 
obecnie szerszej pracy o podobnej tematyce luka tego rodzaju 
nie zaistnieje. Podniesione zastrzeżenie nie powinno jednak 
w ostatecznym rachunku zepchnąć w cień bezsprzecznych i istot
nych walorów pracy, w szczególności trafnego podejścia do za
gadnienia (spojrzenie na szerokie warstwy duchowieństwa górno
śląskiego bez zbytniego sugerowania się rolą narodowo-politycz- 
ną nielicznych jednostek), solidnej bazy naukowej, jaką praca 
rozporządza i wreszcie metody argumentacji autora, posługują
cej się nie jego subiektywnymi ocenami, lecz obiektywną i nie
dwuznaczną wymową czynów i faktów. Swe popularyzatorskie 
zadania spełnia książka Poniatowskiego tym skuteczniej, że ce
chuje się bardzo starannym wydaniem, obfitością facsimile waż-

i (dlatego) msze muszą się odbywać w języku, żądanym przez zamawiających". 
(Sprawozdanie landrata opolskiego z 1939 r., akta reg. opolskiej w Arch. 
Państw, we Wrocławiu, nr. prow. 19948, p. 1, k. 46).  Podobnie landrat raci
borski w sprawozdaniu z. r. 1938. (Arch. Państw, we Wrocławiu, akta reg. 
opolskiej, nr. prow. 19945, p. 1, k. 33).



niejszych dokumentów, załączonymi podobiznami najwybitniej
szych polskich księży patriotów i tym podobnymi plusami natury 
techniczno-wydawniczej. Z uwagi na to, że I wydanie mimo du
żego stosunkowo nakładu, zostało już rozkupione — widocznie 
temat pracy w pełni odpowiada zamówieniu społecznemu — na
leżałoby czym prędzej przystąpić do druku drugiego wydania.

Henryk Zieliński

S t a n i s ł a w  O s s o w s k i  : Zagadnienie więzi regionalnej
i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, Przegląd Socjologicz
ny t. IX, Łódź r. 1947, str. 73— 124.
Postulat współpracy naukowej historyka z socjologiem rzad

ko występuje z tak oczywistą koniecznością jak  w wypadku ba
dań nad przeszłością —  zwłaszcza najnowszą — śląska. Nie czę
sto zdarza się mieć równie wyrazisty i typowy przykład najści
ślejszej współzależności zjawisk natury politycznej, gospodar
czej, religijnej i kulturalnej, interesujących historyka, z innymi, 
natury socjologicznej, wymykającymi się zarówno spod jego 
metody badawczej jak  i kręgu jego bezpośrednich zaintereso
wań: zagadnienie wzajemnego oddziaływania patriotyzmu na
rodowego i państwowego, świadomości narodowej i klasowej, 
problem śląskiego ,,homo religiosus" jako kwestia postawy po
litycznej, stosunek i wpływ więzi regionalnej na tworzenie się 
więzi ogólnonarodowej, sprawa dwujęzyczności ślązaków, ich 
kompleksu niższości, ich separatyzmu itd. itd. — oto niektóre 
z zagadnień niemożliwych do rozwiązania bez pomocy socjo
loga, zagadnień, których wyświetlenie jest dla historyka nie
zbędne, pod groźbą wykrzywienia i zniekształcenia obrazu dzie
jów śląska.

Tymczasem jest rzeczą uderzającą do jakiego stopnia w ob
fitej skądinąd niemieckiej literaturze ,,śląskiej" słabo reprezen
towana jest problematyka socjologiczna Górnego ś lą sk a : w więk
szych monografiach o charakterze historyczno-politycznym z na
tury rzecży ustępuje ona na plan dalszy, przyjmując najwyżej 
formę wplecionej w tok narracji dygresji (przeważnie bardzo 
skromnej), mającej zilustrować podłoże społeczne wypadków 
historycznych, rzadko tylko przyoblekając się w postać głębszego 
studium w tym kierunku, jak  np. u Partscha czy Webera. Spo
śród nielicznych autorów niemieckich zajmujących się obszerniej 
i specjalnie zagadnieniami socjologicznymi G. śląska, wypadnie 
zwrócić uwagę na prace Hathe Muller (,,Die Psyche des Ober- 
schlesiers im Lichte des Zweisprachenproblems“ , Bonn, 1934), 
R. Vogla („Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungs- 
kampfes in Oberschlesien", Beuthen 1931, I rozdział) i E. Las- 
lowskiego (,,Verkanntes Oberschlesien",. Breslau 1933) z dużą 
dozą znajomości psychiki Ślązaka (choć często tendencyjnie) 
malującego stosunki społeczno-narodowe na G. Śląsku. Dorzućmy 
jeszcze kilka nazwisk autorów krótkich artykułów o tematyce



socjologicznej (np. A. Volkmer, R. Beck, K. Kaisig, F. Doubek, 
K. Pleyer, G. Ipsen, J. Bolick, H. J. Beyer) na łaniach czasopism 
i wydawnictw specjalnych (w szczególności w „Der Oberschle- 
sier“ , „Deutsche Monatshefte in Polen", „Handworterbuch des 
Grenz- und Auslandsdeutschtums") a lista ludzi zainteresowa
nych problematyką socjologiczną śląska po stronie niemieckiej 
bliska będzie wyczerpania.

Polska literatura śląskoznawcza, jakkolwiek bez porównania 
skromniejsza niż niemiecka jako całość, proporcjonalnie więcej 
interesowała się omawianymi zagadnieniami. Poza bowiem dzie
łami traktującymi, podobnie jak  u Niemców, tylko ubocznie
0 problematyce socjologicznej G. Śląska, mamy u nas do zanoto
wania kilka cennych pozycyj, wyróżniających się zarówno zna
jomością ludzi i terenu, jak  też naukowością metody badawczej 
(J . Chałasiński: „Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fa 
brycznej „Kopalnia" na Górnym Śląsku", Warszawa 1935, E. 
Szramek: „Śląsk jako problem socjologiczny" w Rocznikach T-wa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. IV, P. Rybicki: „O badaniu socjo- 
graficznym Śląska", Katowice 1938). O ile Szramek dążył do 
„analitycznego poznania duszy ślązaka" posługując się przy tym 
szeroką podbudową historyczną, o tyle Chałasiński zajął się 
konkretnością małego, robotniczego środowiska górnośląskiego 
z jego socjalno-narodowym mechanizmem, dając tym sposobem 
żywy, na osobistej obserwacji i badaniu oparty, przekrój nastro
jów i konfliktów narodowo-politycznych „szarego człowieka" na 
terenie zagłębia przemysłowego. Z tą chwilą tym wyraźniej wy
stąpiła luka, jaką stanowił brak podobnej analizy socjologicznej 
w odniesieniu do rolniczych okręgów G. Śląska, brak tym do
tkliwszy, że ludność tych okręgów stanowiła gros społeczeństwa 
polskiego na Śląsku Opolskim a przez odmienny tryb swego życia
1 zajęć zawodowych nie zawsze dawała się podciągnąć pod 
prawa i zasady, rządzące życiem społecznym i narodowym w o- 
środkach robotniczych, nawet tego samego regionu.

Powstałą lukę zapełnił ostatnio prof. St. Ossowski swą roz
prawą o więzi regionalnej i narodowej na Śląsku Opolskim. Po
dobnie jak  Chałasiński również i autor oparł się na materiałach 
i obserwacjach poczynionych na miejscu w jednej z wsi na Opol- 
szczyźnie, w większości zamieszkałej przez autochtonów. Znaj
dował się jednak przy tym w o tyle gorszej sytuacji, że dyspo
nował krótkim stosunkowo czasem (3 tygodnie), ponadto zaś 
przybył tam w okresie bardzo płynnych jeszcze warunków (sier
pień 1945), pod nieobecność wielu ludzi, mogących udzielić cen
nych informacyj, przede wszystkim zaś w okresie weryfikacji, 
kiedy opinie i wynurzenia mieszkańców na temat postawy na
rodowej wsi nie mogły nie być pozbawione pewnych założeń 
czysto utylitarnych. Z drugiej strony udało się autorowi wejść 
szybko w dobre stosunki z niektórymi wpływowymi autochtonami 
i pozyskać ich zaufanie.



Patrząc na teren badany z punktu widzenia typowości śro
dowiska należy podnieść, że — jak zaznacza autor —  znajduje 
się ono jeszcze na dawnym obszarze plebiscytowym (na skra
ju ), w granicach etnicznej polszczyzny; mieszkańcy wsi stano
wili element prawie wyłącznie katolicki, osiadły tu z dziada 
pradziada. Stowarzyszenia i organizacje polskie nie były im 
i w okresie międzywojennym obce. Biorąc pod uwagę inne jesz
cze, drobniejsze szczegóły, przytoczone przez autora, można 
przyjąć, że wybrany teren był dostatecznie typowy, by mieć 
prawo względnej generalizacji poczynionych wniosków i spo
strzeżeń w stosunku do innych także części Śląska Opolskiego, 
o podobnej strukturze społeczno-narodowej i religijnej.

Spostrzeżenia te znacznie wykraczają poza zakreślony ty
tułem temat, dając więcej niż autor obiecał. Usiłując możliwie 
najwszechstronniej wychwycić przejawy krzyżującej się* więzi 
regionalnej i ogólnonarodowej w najrozmaitszych dziedzinach, 
zmuszony jest on uprzednio wykryć różnicę w uczuciowej treści 
jednej i drugiej. Cechą charakterystyczną występującej w Gieł- 
czynie (tak nazywa się wieś — teren badań; jest to kryptonim) 
więzi regionalnej jest polskość „obyczajowa", przeciwstawiona 
polskości „ideologicznej" (str. 96). Terminologia ta wydaje się 
odpowiadać normalnie stosowanemu podziałowi na Polaków „et
nograficznych" lub „etnicznych" i „uświadomionych narodowo", 
znacznie jednak i szczęśliwie rozszerzając pierwszy z przyto
czonych terminów przez przypomnienie w nim poza biernym 
momentem pochodzenia i języka także czynnika aktywnego 
udziału w pewnych przejawach życia narodowego, choćby na
wet czysto regionalnie traktowanego i w ograniczonym zakresie 
uprawianego. Słusznie podkreśla autor, że polskość obyczajowa 
jest przejawem „nominalizmu" w sprawach narodowych, dla 
którego przedstawicieli „realnością" jest jedynie więź łącząca 
ich ze „swojakami", obojętna zaś, jako zbyt abstrakcyjna więź 
ogólnonarodowa.

Szukając przejawów więzi regionalnej i narodowej, wiele 
miejsca poświęca autor rozważaniom nad interpretacją katolic- 
kości ludności Giełczyna, widząc w niej odzwierciedlenie więzi 
regionalnej. W szczególności kult dla góry św. Anny i piel
grzymki tam odbywane, jak również pielgrzymki do Często
chowy, połączone z kultem Czarnej Madonny oraz pielgrzymki 
do Bardo i Wambierzyc są — zdaniem autora — tego dowodem. 
Niesposób zaprzeczyć temu w odniesieniu do góry św. Anny 
(w mniejszym stopniu także do Matki Boskiej w Piekarach) 
jako widomego symbolu religijnego specyficznie śląskiego. Trud
niej przyjąć twierdzenie, że do tego „regionalnego katolicyzmu 
należy i kult Matki Boskiej Częstochowskiej" (str. 103) a także 
manifestacje religijne w Wambierzycach, czy Bardo. Co prawda 
istotnie „połączenie Częstochowy z Wambierzycami stanowiło



swoistość miejscowej religii: kult Czarnej Madonny różnił... ś lą 
zaków od katolików niemieckich. Tradycja (zaś) świętych miejsc 
na Śląsku kłodzkim różniła ich od polskich gromad, które spo
tykali w Częstochowie" (str. 104). Ale nawet ta swoistość sytu
acji pielgrzymów górnośląskich nie mogła nie nasunąć im reflek
sji, że nie tylko katolik śląski modli się po polsku i nie tylko 
Śląsk czci Czarną Madonnę. Wydaje się, że autor, jakkolwiek 
nie zamyka oczu na rolę tych pielgrzymek jako „okazji do bu
dzenia lub umacniania świadomości narodowej" (str. 104), to 
jednak nie docenia ich znaczenia w przełamywaniu więzi regio
nalnej na rzecz narodowej, niezależnie od tego, że w obyczaju 
regionalnym można dopatrywać się genezy częstochowskich wę
drówek. 1

Nie mniej wyczerpująco niż zagadnieniem pojmowania 
przez Ślązaków kwestii wiary i religii zajmuje się autor szere
giem innych, z punktu widzenia kolizji dwu więzi społecznych 
równie ważnych problemów. Ramy recenzji nie pozwalają 
omówić ich przedstawienia przez autora w sposób wyczerpujący. 
Ograniczę się zatem tylko do wymienienia owych problemów 
i krótkiej ich charakterystyki po linii rozumowania autora.

Zastanawiając się nad przyczynami znikomej frekwencji 
dzieci w szkołach polskich, podkreśla on z dużym naciskiem 
fakt, że obok innych przyczyn nie należy nie doceniać wpływu 
plebiscytu na zrodzenie się głębokiej depresji psychicznej wśród 
Polaków na Śląsku, przekonania o nieodwracalności ich politycz
nej przynależności państwowej, w przeciwieństwie do Niemców 
na polskim Śląsku, oczekujących dnia odwetu i przyszłej wojny. 
„Związek Polaków mógł liczyć co najwyżej na okazję odśpie
wania „Jeszcze Polska nie zginęła" i „Deutschland iiber alles" 
przed min. Beckiem i ministrem niemieckim, jak  to się zdarzyło 
podczas berlińskiego zjazdu Zw. Polaków..." (str. 85).

Toteż jedynie kategoria „wielkich Poloków", cechująca się 
nie tylko większym wyrobieniem politycznym, ale i niezależno
ścią materialną, mogła sobie pozwolić na polski patriotyzm, 
który miał „charakter luksusowy" (str. 95). Zjawisko większego 
uświadomienia narodowego wśród zamożniejszych chłopów tłu
maczy autor ponadto odmiennym niż w zagłębiu przemysłowym 
uwarstwieniem socjalno-klasowym: w okręgach rolniczych, 
w przeciwieństwie do przemysłowych, podział narodowy nie tak 
ściśle pokrywał się z podziałem klasowym, skutkiem czego wal
ka o wyzwolenie społeczne znalazła swe ujście w przynależności 
do partii komunistycznej i socjalistycznej, nie narodowej, która 
mimo prawie czysto polskiego etnicznie charakteru wsi zbierała 
znacznie mniejszą ilość głosów niż partie robotnicze.

Poza społecznym podłożem więzi regionalnej i narodowej 
szczególnie obszernie omawia autor zagadnienie dwujęzyczności, 
zwracając uwagę na psychologiczne podłoże kompleksu niższo



ści w coraz powszechniejszym z pokolenia na pokoleniex) przyj
mowaniu się obok gwary śląskiej języka niemieckiego jako 
środka porozumienia (str. 99 i 119). Autor odmawia wszakże 
dwujęzyczności ideologicznego znaczenia, stawiając ją  na równi 
z dwujęzycznością emigrantów we Francji czy Stanach Zjedno
czonych (str. 100). Ten pogląd wydaje się być zbyt generalizu
jący skoro w praktyce spisowej nie było rzadkością, jak  to 
stwierdzają autochtoni, zwracanie uwagi nie tylko na wpisanie 
dwóch języków, ale nawet na ich kolejność w formularzu spiso
wym. Ten drobny szczegół świadczy, że kwestia dwujęzyczności 
nie była stawiana zarówno przez ludność jak  i komisarzy tak 
„bezpłciowo" jak  to przedstawia autor.

Na kanwie języka, stosunków socjalno-klasowych i religii 
powstaje najpełniejszy obraz problematyki narodowościowej 
Śląska. Oparciu się na szkielecie tych trzech, wymiarów zagad
nienia przez autora zawdzięcza czytelnik jego pracy bogactwo 
i wszechstronność znajdujących się w niej spostrzeżeń i wnio
sków. W bogactwie tym łatwo niestety czytelnikowi od czasu do 
czasu pobłądzić, zważywszy, że kompozycja pracy nie należy 
do najbardziej przejrzystych: niektóre zagadnienia rozczłonko
wane są po całej niemal pracy (np. rozważania o języku czy re
ligii) tak, iż w czasie jej studium wypada co chwilę przerywać 
wątek myślenia i wdrażać się w nowy po to, by go niedługo po
rzucić i wrócić do poprzedniego. Między rozdziałem „Polskość 
i katolicyzm" a rozdziałem „Wiara ojców" znajduje się 6 in
nych rozdziałów o różnej tematyce, podobnie tematycznie bar
dzo zbliżone rozdziały „Zbiorowość swojaków" i „Więź regio
nalna na tle szerszych zbiorowości" rozdzielone są kilkoma in
nymi, traktującymi o języku, sprawach religijnych itd. Drobną 
usterką jest mylne przyjęcie „kilkunastoletniego" istnienia pol
skiego gimnazjum w Bytomiu (str. 90), które powstało w rze
czywistości dopiero w listopadzie 1932 r. i oczywiście z wybu
chem wojny zostało zamknięte.

W sumie praca prof. Ossowskiego należy do niewątpliwie 
nejcenniejszych pozycyj naukowego dorobku śląskoznawczego 
w zakresie socjologicznym i stanowi jak  najbardziej potrzebne 
uzupełnienie badań na terenie G. Śląska przemysłowego, prze
prowadzonych przez prof. Chałasińskiego. Historyk interesujący 
się najnowszymi dziejami Opolszczyzny nie będzie mógł 
w swych pracach naukowych przejść nad nią do porządku 
dziennego i jak  najczęściej do niej nie zaglądać.

Henryk Zieliński

*) Por. tu charakterystyczną wypowiedź ks. Kapicy na ten temat, cyto
waną przez ks. Szramka w jego pracy „Śląsk jako problem socjologiczny" 
(Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śl., Katowice 1934), str. 37.



Ż y c i o r y s y  g ó r n i k ó w  —  wyd. Zw. Zaw. Górników w Pol
sce, Katowice 1949, str. 346 (w stęp: Gustaw Morcinek, 
uwagi socjologiczne: Józef Chałasiński, opracowanie: Maria 
Żywirska).
Materiały pamiętnikarskie nie od dziś zdobyły sobie prawo 

obywatelstwa w kręgu zainteresowań historyka jako źródło wia
domości niepośledniego znaczenia. Niemniej jednak brak litera
tury pamiętnikarskiej pochodzącej spod pióra przedstawicieli
t. zw. sfer ,,niższych" z jednej strony, jak  też — z drugiej stro
ny — tradycyjny kierunek historiografii, kładącej główny nacisk 
na problematykę polityczno-dyplomatyczną wydarzeń, z góry 
przesądzał swego rodzaju elitarny dobór interesującego history
ków materiału wspomnieniowego.

W związku z tym dopiero dzięki przemianom społeczno-po
litycznym ostatnich czasów, poniekąd także ogólnej demokraty
zacji stosunków już w dobie dwudziestolecia, do głosu doszli ci, 
których życie i potrzeby stanowią ostatecznie źródło przeobra
żeń i przemian na arenie dziejowej. Pojawiają się ,,Pamiętniki 
bezrobotnych", ,,Pamiętniki robotników z czasów okupacji", 
„Pamiętniki chłopów", „Pamiętniki emigrantów", „Wspomnie
nia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939— 
1945" i i. Powstaje w ten sposób możliwość wglądu w życie 
i dążenia nie tylko jednostek czy ewentualnie warstw panują
cych, ale i klasy do tej pory niemej.

Mając do czynienia z materiałem źródłowym tak odmien
nego niż dotąd „pochodzenia socjalnego", powstaje kwestia spo
sobu wykorzystania przez historiografię źródeł, do tej pory 
głównie tylko socjologa interesujących. Jest bowiem rzeczą ja 
sną, że operowanie w badaniu historycznym wspomnieniami po
zbawionego wpływu na „wielką politykę" robotnika, emigranta 
czy chłopa na innych opierać się musi przesłankach niż to ma 
miejsce ze wspomnieniami Bismarcka, Focha, syna Roosevelta 
czy Noela. Te ostatnie dają (mniej lub więcej prawdziwy) 
obraz f i n a ł u  procesów natury społecznej, gospodarczej czy 
ideologicznej, uzewnętrznianego w sprecyzowanej działalności 
politycznej, gdy tymczasem pamiętniki robotnicze i im podobne 
orientują w przebiegu samych owych p r o c e s ó w ,  na dalszym 
planie pozostawiając zagadnienie ich odzwierciedlenia się w po
stępowaniu kierowników życia narodowego i państwowego. I tu 
wyłania się zadanie dla historyka: po pierwsze, ukazania na 
podstawie wspomnień prostych ludzi, poprzez wyłowienie ich 
potrzeb, bolączek i braków, dlaczego i jakie prądy społeczne 
powstawały w określonych warunkach, po wtóre zaś —  jako 
dalszy etap dociekań —  skonfrontowania wysnutych wniosków 
ze współczesną rzeczywistością polityczną celem wykrycia i uza
sadnienia wzajemnych współzależności względnie sprzeczności, 

„życiorysy górników" stwarzają w tej mierze szerokie pole



dla pracy badawczej. Krzywda społeczna i fermenty w sferach 
robotniczych pod koniec XIX i w XX w. — ten bowiem okres 
objęty jest życiorysami — nie są co prawda dla historyka rzeczą 
nieznaną. Znane są mu też przeważnie najważniejsze elementy 
wyzysku, jakiego ofiarą był robotnik w tych czasach: dziesięcio- 
i dwunastogodzinny dzień pracy, redukcje i bezrobocie, warunki 
higieny i bezpieczeństwa pracy, groszowe zarobki, prześladowa
nie robotników „zbyt mądrych" (tj. walczących o swoje prawa) 
i wiele innych. Ale nie wszystkim znane są nieludzkie formy 
tego wyzysku; niezwykle godna uwagi jest hierarchizacja w o- 
czach i odczuciu samego górnika braków i krzywd doznawanych 
w czasie pracy zawodowej (dokładniejsza analiza tego zagad
nienia stanowiłaby cenny przyczynek do genezy i rozwoju usta
wodawstwa socjalnego); wiele światła rzucają życiorysy na 
szereg problemów pośrednio tylko związanych z zawodem gór
nika, jak  np. stosunek do „przybyszów" („goroli"), stosunek 
do Niemców (także kapitalistów amerykańskich, reprezentowa
nych przez spółkę Harrimana), zagadnienie przestępczości i alko
holizmu w sferach górniczych na Śląsku, rozwój życia organiza
cyjnego (włącznie z tarciami wynikającymi z walki między orga
nizacjami rewolucyjno-socjalistycznymi i pseudo-socjalistyczny- 
mi), trudności w zdobywaniu oświaty itp. Podobnie jak  w dzie
dzinie pracy zawodowej tak i na polu ideologicznym i politycz
nym dają się zauważyć dość wyraźnie różnice w stopniu zainte
resowania dla poszczególnych problemów, pozwalające wyciąg
nąć charakterystyczne wnioski co do postawy górnika górnoślą
skiego. I tak np. uderzyć musi fakt, że mimo specyficznie silnego 
dla Górnego śląska napięcia konfliktów narodowościowych — osi 
problematyki tego regionu—moment klasowy silniej na ogół wy
stępuje w życiorysach niż narodowościowy. Górnik Rybok, jak 
kolwiek wybitny brał udział w wypadkach 1918— 1921 r. na G. 
Śląsku, składając dowody patriotyzmu i zdolności organizacyj
nych, konsekwentnie na pierwszym miejscu w swoim postępowa
niu stawia interes klasowo-robotniczy; dla niego listopad 1918 r. 
to w pierwszym rzędzie ,,... koniec wojny i gospodarki kapitali
stycznej" ( ? )  (str, 64). Podobnie scharakteryzować można by 
i postawę większości autorów życiorysów, którzy nie popadajac 
w indyferentyzm, często b. aktywni w pracy narodowej, nierównie 
silniej w swych wspomnieniach akcentują pierwiastek klasowy 
swoich przeżyć i myśli (Rybok, Świątkowski, Boroń, Tetla, Ma
cura, Dobiarz i i.). W świetle powyższych świadectw zrozumiała 
się staje zarówno mała stosunkowo i zanikająca popularność ka
tolickiego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Śląsku Opol
skim po podziale wraz z równoległym rozrostem wpływów ko
munistów na tym terenie, jak  również ogólna tendencja spad
kowa głosów na listy polskie w czasie wyborów do parlamentu 
Rzeszy i Prus w dobie międzywojennej. Wiadomo bowiem, że 
żywioł polski wydatnie zasilał swymi głosami i poparciem par



tie skrajnie lewicowe* 1), obok centrum najgroźniejszą konku
rencję dla list narodowo-polskićh.

Rozwinięta świadomość klasowa i poczucie wspólnej wszyst
kim robotnikom krzywdy łagodziły przeciwieństwa, silnie wy
stępujące w innych warstwach. Mowa tu o właściwej Górnoślą
zakom nieufności a nawet wrogości wobec ludności napływowej, 
zwłaszcza z Małopolski, czyli ,,goroli“ . Na 21 zamieszczonych 
życiorysów prawie połowa ich autorów wspomina o stosunkach, 
jakie w kopalniach górnośląskich panowały między górnikami 
miejscowymi a przybyłymi z zaboru rosyjskiego wzgl. austriac
kiego. Jedynie Tetla i Szymonek charakteryzują wzajemne na
stawienie do siebie autochtonów i przybyszów jako niechętne. 
Pozostała większość zauważa w tych stosunkach harmonię, nie
którzy wyrażają się wprost z entuzjazmem o życzliwości, jaka 
je cechowała. Poczucie niższości wobec urzędników niemieckich 
i ucisk ze strony ustroju kapitalistycznego stanowiły zdaniem 
Nowaka (s. 235) pomost ponad granicami zaborów.

Świadectwa tego ucisku rozrzucone są po wszystkich niemal 
kartach wspomnień. Dziecko górnicze doświadczało go od sa
mego zarania swej młodości nie tylko w formie niedostatku 
i nędzy panującej w licznych z reguły rodzinach górniczych 
(ilość dzieci waha się przeciętnie od 5— 12 na rodzinę), ale 
i w postaci powszechnego niemal przymusu ekonomicznego, ska
zującego je na podjęcie ciężkiej pracy — przeważnie pod zie
mią — już w czternastym, piętnastym a najdalej szesnastym- 
roku życia. Co prawda prawo dozwalało zatrudniać w kopal
niach dzieci dopiero ( !)  od lat 16, ale i ono łamane było przez 
silniejsze prawo nędzy, zmuszające rodziców do fałszowania 
metryk swych dzieci (za co oczywiście trzeba było zapłacić), 
aby ich jednomarkową dniówką załatać wiecznie dziurawy bud
żet rodziny,

W tych warunkach nie było oczywiście mowy o luksusie 
oświaty poza obowiązkowym wykształceniem elementarnym. 
Dość typowe są w tej mierze wynurzenia Boronia: ,,Jak zaczą
łem dziecinne lata? Nie miałem czasu pójść do szkoły, lub wa
łęsać się! Jednego razu ukradkiem wyleciałem do szkoły z ko
legami, to mi się bardzo opłaciło, bo dostałem mocne lanie od 
matki... Moim mniemaniem było, że nauka jest wielkim przestęp
stwem. Później zrozumiałem, że matce mojej więcej zależało na 
gospodarstwie domowym, niż na mojej nauce" (str. 137— 8).

Ciemnota i nędza stanowiły podatny grunt dla przestępczo
ści i alkoholizmu. Już czternastoletni chłopcy interesowali się 
,,bimbrem" (kupionym za pieniądze ze skradzionego żelaza) ; 
starsi chwytali się przemytu, choć ,,nie był to lekki chleb" — jak

D Por. b. trafną analizę przyczyn tej sytuacji u Niels HoLgersena: „Der 
moderne Staat und die nationalen Minderheiten“ (w „Kulturwehr" 1932), 
str. 123, także uwagi St. Ossowskiego w jego „Zagadnienie więzi regionalnej
i więzi narodowej na Śl. Op.“ , str. 82 i 83 (Przegląd Socjologiczny, 1947, Łódź).



pisze w swym życiorysie Boroń (str. 150). ,,Ue to w tym czasie 
wystrzelano biednych ludzi na granicy. Za to że chcieli żyć. 
A ile zostało kalekami i straciło zdrowie? Ile razy trza było od
leżeć na śniegu, aż człowiek był tw ardy?" (1. c.). Gdy nie star
czało sił i nerwów na chleb przemytnika, a z „pensji Grabskie
go" (zasiłek bezrobotnych) wyżyć nie było można, pozostawało 
dla energiczniejszych jednostek jedyne wyjście — emigracja, 
życiorys Boronia — chwilami do głębi poruszający akt oskarże
nia przeciwko panującemu ustrojowi —  to najbardziej typowy 
obraz losu polskiego górnika, wyzyskiwanego przez kapitalistów 
kilku narodów. Obraz piętnastoletniego chłopca, który dzięki 
sfałszowanej metryce urodzenia zdobywa pracę w kopalni pod 
ziemią, potem bezrobotnego, ofiary redukcji, z kolei fałszerza 
pieniędzy i przemytnika, wreszcie rozgoryczonego do ostatnich 
granic na własny kraj emigranta, szukającego chleba w Belgii.

Podobne obrazy życia polskiego górnika daje większość ży
ciorysów, zawartych w omawianej książce. Nie znaczy to, by 
poczucie doznawanej krzywdy było ich wyłącznym i jedynym 
motywem. Obok niego bowiem w wielu wspomnieniach przewija 
się nić radości i przywiązania do dziedziczonego często z ojca 
na syna zawodu, poczucie dumy z dokonywanej pracy, świado
mość jej wartości i znaczenia dla społeczeństwa. „Górnictwo 
podobało mi się z tego, iż górnik to jest pierwszym robotnikiem 
na świecie. żeby nie górnik to by żadna fabryka ni żadna kolej 
nie mogła istnieć, dlatego mam zaszczyt, żem jest górnikiem 
i należę do pierwszej klasy robotniczej" — pisze Malicki (str. 
31° ) .

życiorysy robią na ogół wrażenie szczerych. ,Wrażenie to 
doznaje podkreślenia przez używany w nich język górniczej, 
górnośląskiej gwary, w niewielu tylko wypadkach ustępującej 
w całości na rzecz języka literackiego. Na 115 życiorysów, jakie 
wpłynęły w odpowiedzi na konkurs rozpisany przez Zw. Zaw. 
Górników (tą bowiem drogą zostały one zgromadzone) więk
szość (71) pochodzi od górników śląskich, reszta z Zagłębia 
Dąbrowskiego i Krakowskiego. Ponad 100 życiorysów napisali 
górnicy pracujący w węglu. Wielu autorów to wybitni działacze 
robotniczy i narodowi. Stąd też zbyt daleko posunięta generali- 
zacja ich przeżyć, sądów i dążeń mogłaby doprowadzić do fał
szywych wniosków: postawa klasowa i narodowa jednostek kie
rowniczych nie była jeszcze pod koniec w. XIX i na początku 
XX — zwłaszcza wobec znanych wpływów duchowieństwa na 
G. Śląsku — własnością szerokich mas. W konkursie brali udział 
górnicy, którzy w kopalni przepracowali fizycznie co najmniej 
25 lat. Rozpiętość wieku uczestników konkursu (najstarszy uro
dzony w r. 1872, najmłodszy w 1909) stwarza możliwość szero
kiej skali porównań co do stosunków materialnych, socjalnych 
i światopoglądowych panujących w górnictwie śląskim na prze
strzeni z górą pół wieku.



1 Obok wydrukowanych in extenso 21 życiorysów, zamiesz
czono na końcu zbioru kilkadziesiąt wyjątków z innych życio
rysów, nadesłanych na konkurs. Wyjątki te uszeregowano we
dług zagadnień, wybijających się na pierwszy plan w całości 
wynurzeń („dlaczego zostałem górnikiem", „ciężkie warunki 
dzieciństwa", „trudności w zdobywaniu oświaty", „dawne wa
runki pracy w kopalniach", „walka o interesy i prawa klasy 
górniczej" ( ? ) ,  „przyczyny emigracji do kopalń zachodnich", 
„Niemcy we wspomnieniach górniczych"). Stanowi to cenne uzu
pełnienie książki, przedstawiającej niepowszednie możliwości 
badawcze tak dla socjologa jak  i historyka dziejów najnowszych 
Śląska. Henryk Zieliński

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Roćnik 46 (1948) ć 4, R. 47 (1949) ć 1— 4.
Wśród artykułów o treści historycznej, zawartych w pięciu 

numerach kwartalnika Slezsky Sbornik, na czoło wybija się nie
wątpliwie praca Adolfa Turka, Germanizacja Opawskiego 
w XVI i XVII w. Pierwsza je j część ukazała się już w 1 tomie 
r. 1948, następne w t. 4 tegoż roku i w 3 tomach 1949 r. Za pod
stawę źródłową posłużyły autorowi materiały, zawarte w archi
wach ziemskich w Brnie i Opawie oraz w miejskim archiwum 
w Krnovie, .sporadycznie wykorzystał także niektóre archiwa 
kościelne. Na ich podstawie ustalił drobiazgowo zmiany nazw 
wsi, przechodzenie majątków w ręce ludzi o nazwiskach nie
mieckich i wszelkie inne dane, mogące świadczyć o napływie 
elementu niemieckiego. Dane w tekście poparte zostały licznymi 
załącznikami, sporządzonymi na podstawie archiwaliów w formie 
tabelek i wykazów. Napływ elementu niemieckiego był często 
procesem samorzutnym, niekiedy popierali go władcy, jak  miało 
to miejsce np. w b. księstwie Kmovskim, które w XVI w. dostało 
się w ręce Hohenzollernów. Stosunkowo łatwiej niemczyły się 
miasta, znacznie dłużej zachowywały czeski charakter dobra 
rycerskie i wsie.

Przemiany, dokonywujące się ostatnio w nauce krajów de
mokracji ludowej, znalazły swoje odbicie w omawianym czaso
piśmie. Znany uczony czeski, prof. Krejći, zastanawiał się w nim 
nad nowymi zadaniami, stojącymi przed badaczami śląska 
(r. 1949 z. 4) i doszedł do wniosku, że problematyka śląska, 
traktowana z punktu widzenia marksizmu, musi służyć do oświe
tlania problemów szerszych i aktualnych, oraz łączyć, a nie 
dzielić Czechy z Polską, jak  łączył oba narody w historii Śląsk, 
będący często kulturalnym pomostem między nimi. Trudno nie 
podpisać się pod uwagami prof. Krejći, które stanowią próbę 
zaktualizowania nauki o Śląsku i wyjścia z impasu przyczyn- 
karskiego.

Dwa artykuły poświęcone zostały historii społeczno-gospo
darczej Śląska czeskiego. Zdenek Laznićka omówił projekty bu
dowy linij kolejowych w XIX i XX w. (r. 1949 z. 2), a Leopold



Perich przytoczył dwa zabytki z Drslave (dziś na terytorium 
Polski — Dzierżysław — r. 1949 z. 3). Zabytki te ciekawe są dla 
charakterystyki ustroju poddańczego. Składa się na nie doku
ment z r. 1600, w którym Vaclav Kokor, właściciel Dzierżysła- 
wia, potwierdził swoim poddanym prawa i oznaczył ich obo
wiązki. Kiedy jednak w wyniku wojny trzydziestoletniej ziemie 
uległy spustoszeniu, następni właściciele Dzierżysławia zaczęli 
wymagać coraz wyższych świadczeń. Spowodowało to apelację 
mieszkańców do sądu ziemskiego księstwa opawskiego, w któ
rego księgach autor znalazł drugi zabytek. Wyrok sądu zwrócił 
się przeciwko poddanym, którzy musieli zawrzeć nową, gorszą 
umowę.

Parę artykułów zostało poświęconych przyczynkom do hi
storii politycznej. Rudolf Zuber w Udziale kard. Dietrichsteina 
w likwidacji sporu Bonawentury Hahna z kapitułą wrocławską 
(r. 1949 z. 4) omówił fragment polityki Kościoła w dobie kontr
reformacji. Spór powstał na tle zatargów pieniężnych pomiędzy 
Hahnem, elektem na wrocławską stolicę biskupią z r. 1596, usu
niętym wkrótce na skutek wrogiego stanowiska cesarza, a kapi
tułą, której kandydatem był pierwotnie. Chodziło jednak 
w gruncie rzeczy o ofensywę centralizmu władz Kościoła, wzmo
cnionego soborem Trydenckim.

Tematem artykułu Franciszka Śiguta stały się reformy ad
ministracji kościelnej na granicach prusko-austriackich po po
koju cieszyńskim w latach 1779— 1781 (r. 1949 z. 1 ). Na pod
stawie materiałów, znalezionych w archiwum arcybiskupim 
w Kromieryżu (które dostarczyło także aktów do artykułu po
przedniego) przedstawione zostały narady i kontrowersje, ma
jące doprowadzić do dostosowania granic kościelnych do pań
stwowych. Poza rzekomymi interesami religijnymi kryły się po
lityczne interesy obu monarchii.

Wreszcie na podstawie tajnych akt gubernium morawsko- 
śląskiego dr Jifi Radimsky omówił stosunki, jakie panowały przed 
Wiosną Ludów na Morawach i na Śląsku austriackim, a to echa, 
wywołane przez ruchy praskie z r. 1844 i zaburzenia społeczne 
z r. 1847. 1

W 120 rocznicę urodzin Antoniego Vaska, założyciela czy
telni w Opawie, poświęcił mu krótki artykuł Viktor Ficek (r. 1949 
z. 4). Mikolas Leopold zestawił kilkanaście gazet czeskich i parę 
niemieckich, które wychodziły do r. 1939 we Frydku (r. 1949 
z. 2 ), podając przy każdym krótką charakterystykę, wymienia
jąc osobę autora i parę niezbędnych danych.

Wreszcie ciekawe dla niejednego badacza historii śląska 
będzie zestawienie, które podał prof. Macourek, jako wynik po
dróży do Budapesztu, w artykuliku Silesiaca w archiwach buda
peszteńskich (r. 1949 z. 2). Mimo że dane, jak zastrzegł się sam 
autor, nie są kompletne, przynoszą jednak szereg pozycyj archi
walnych z archiwum ziemskiego, muzeum narodowego i archi



wum biblioteki uniwersyteckiej, odnoszących się do okresu od 
XIV aż do XVIII w.

W tym krótkim zestawieniu opuszczono obfity dział miscel- 
laneów i wymieniono jedynie artykuły, odnoszące się bezpośred
nio do historii, tymczasem Slezsky Sbornik przynosi szereg arty
kułów, poświęconych literaturze śląska czeskiego, folklorowi etc.

Na zakończenie trzeba podnieść, że wśród licznych recenzyj, 
ukazujących się na łamach pisma, bardzo wiele poświęconych 
jest pracom polskim na tematy śląskie, a nawet pracom z histo
rii Polski. Wystarczy wymienić, że w r. 1949 recenzyj takich 
było trzydzieści kilka (częściowo prac przedwojennych), żywe 
zainteresowanie polskimi badaniami przyczyni się niewątpliwie 
do coraz owocniejszej wymiany wzajemnych osiągnięć.

Adam Galos

S l e z s k o ,  ćesky stat a ćeska kultura. Opava 1946, s. 208. Slez-
ska Knihovna. Svazek 1.
W styczniu i lutym 1946 roku zorganizowali naukowcy cze

scy w Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie dla szerszej publicz
ności cykl wykładów, mających na celu obudzić zainteresowanie 
dla dziejów i kultury śląska, oraz ujawnić zapatrywania czeskich 
badaczy na problemy ziemi, do której roszczą sobie pretensje 
i prawa trzy narody. Czas wykładów, w pół roku po zakończe
niu drugiej masakry światowej, okres likwidowania nieporząd
ków wojennych i zakładania podwalin pod nowy i lepszy ustrój 
warunkował poziom wykładów, na których znać pewien pośpiech 
i aprioryczność założeń.

Tematy odczytów obejmowały szeroki zakres problemów 
z archeologii i historii, prawa, języka i literatury, wreszcie sztuki 
i muzyki, a wszystko to ułożone pod kątem związków śląska 
z Czechami, względnie znaczenia jego dla Republiki. Jako trwały 
rezultat tych wykładów pozostało wymienione w tytule wydaw
nictwo, wzbogacone o jeszcze jeden wykład Józefa Vaśicy, 
wygłoszony tegoż roku w marcu w czasie „śląskiego tygodnia" 
w Pradze.

Oto tytuły wykładów: 1. Józef Skutil: Z najdawniejszej 
przeszłości Śląska. 2. Henryk śebanek: Śląsk a kraje czeskie 
w IX— XIII stuleciu. 3. Józef Macurek: Śląsk i jego znaczenie 
w państwie czeskim w XIV—XVIII stuleciu. 4. Franciszek ć a d a : 
Prawne przyłączenie śląska do krajów czeskich. 5. Albert K utal: 
Sztuka śląska a kraje czeskie. 6 . Adolf Kellner: Śląsk pod wzglę- 
deńn językowym. 7. Jan Vilikovsky: Starsza literatura śląska 
i jej znaczenie w literaturze czeskiej. 8 . Józef Vaśica: Udział 
Śląska w czeskim baroku literackim. 9. Antoni Grund: Śląsk 
w okresie odrodzenia czeskiego i jego udział w rozwoju litera
tury czeskiej XVIII—XIX stulecia. 10. Józef Hrabak: Piotr 
Bezrucz i jego doba. 11. Jan R acek: Muzyka śląska a Paweł 
Kfizkovsky w historii czeskiej kultury muzycznej.



Inauguracyjne przemówienie wygłosił Wacław Neumann, 
rektor uniwersytetu w Brnie. Zrekapitulował wykłady J. L. Fi
scher, dziekan Wydziału Filozoficznego tegoż uniwersytetu. 
W przedmowie do wydawnictwa omówił Józef Macurek kieru
nek i dotychczasowe rezultaty badań niemieckich i polskich 
w zakresie problemów śląskich. W drugim i trzecim dziesięcio
leciu XX wieku nasilenie badań wzrosło, ale ich rezultaty różniły 
się zasadniczo. Cele badań warunkowały wyniki. Obie strony 
pomijały jednak zgodnie znaczenie żywiołu czeskiego na Śląsku, 
jego języka i kultury i właśnie Polacy szli w tym przemilczaniu 
dalej niż Niemcy, nawet ,,Kłodzko i Opawę zaliczając do ziem 
polskich". Jedni widzieli w Śląsku „prowincję pragermańską“ , 
drudzy ziemię rdzennie polską. Trzeba by i ze strony czeskiej 
odezwały się głosy w sprawach śląskich i o tym jak w rzeczywi
stości przedstawiały się tu problemy narodowościowe, zwłaszcza 
że nadchodzi czas, gdy po raz drugi w życiu jednego pokolenia 
ustalają się nowe granice na spornej ziemi.

Zastrzegł się wprawdzie Macurek, że wykładom nie przy
świecały żadne‘cele polityczne, można to jednak zakwestiono
wać, opierając się już choćby na słowach rektora Neumanna, 
czy dziekana Fischera, stwierdzającego w końcowym zamknięciu 
cyklu wykładów, że „nie ma Republiki Czechosłowackiej bez 
śląska Cieszyńskiego". O ile cały zbiór wykładów jest bardzo 
ciekawy i dotykający spraw często inaczej naświetlanych przez 
naukę polską, to rzecz jasna, że zainteresowanie historyka bu
dzą przede wszystkim wykłady z zakresu prehistorii, dziejów 
i prawa na Śląsku.

Przedstawiając rolę śląska od dyluwium do epoki żelaza 
stwierdził J. Skutil, że był on terenem ścierania się wpływów od 
Bałtyku po Panonię i od Rusi południowej po zachodnie Niemcy, 
ale fakt sąsiedztwa z Bramą Morawską warunkował uległość 
wpływom przede wszystkim z Czech i Moraw.

Wykład H. śebanka o Śląsku i ziemiach czeskich w wiekach 
IX—XIII traktuje raczej o stosunkach polsko-czeskich, w któ
rych Śląsk i jego sprawy odegrały niepoślednią rolę. żadnych 
nowości wykład ten nie przyniósł. Nie można natomiast tego po
wiedzieć o wykładzie Macurka: Śląsk i jego rola w czeskim pań
stwie XIV—XVIII wieku, a więc w czasie, gdy — jak mówi au
tor — „Śląsk tworzył w swym największym historycznym za
sięgu terytorialnym cząstkę ziem Korony Czeskiej", a który to 
okres nie jest opracowany w literaturze niemieckiej ani polskiej, 
a tym bardziej czeskiej. Jest to twierdzenie nieoczekiwane za
równo w odniesieniu do polskiej jak  i niemieckiej literatury i pod
ważają je już najbliższe słowa polemiki ze stanowiskiem histo
riografii polskiej nad charakterem zrzeczenia się Śląska przez 
Kazimierza Wielkiego w latach 1335 i 1339. Brak aparatu na
ukowego nie pozwala skontrolować na czym opiera Macurek



swój pogląd, a jest on tym bardziej zaskakujący, że autor jest 
wybitnym znawcą dziejów Polski na swoim terenie.

Takich, powiedzmy, polemicznych twierdzeń znajduje się 
więcej, a bardzo frapującym jest pogląd, że po bitwie byczyń- 
skiej 1588 roku mógł Jan  Zamoyski zająć dla Polski cały Śląsk, 
który był wówczas pozbawiony wojska. Jest to zarzut bez ja 
kiegokolwiek źródłowego pokrycia, gdy weźmie się pod uwagę 
splot ówczesnych stosunków i możliwości oraz zasady polityki 
Zamoyskiego, a wreszcie fakt, że walczył on z Maksymilianem 
pretendentem do korony polskiej, a nie z Rudolfem II, władcą 
Czech i Śląska.

Zbyt ułatwił sobie autor sytuację czyniąc Polakom zarzut 
nieinteresowania się Śląskiem i w okresach późniejszych, a to 
na skutek zaawansowania się w ekspansji na wschód. Wska
zówki bibliograficzne ujawniają, że poznana przez autora litera
tura przedmiotu urywa się na roku 1940, więc w wywodach 
swych nie uwzględnił szeregu powojennych polskich przyczyn
ków śląskich. Niewątpliwie w niejednym wypadku skłoniło by go 
to do rewizji dość osobliwych zapatrywań. Pewnie że rok 1946, 
rok wykładu i druku, tłumaczy wiele, ale uważać Śląsk wieków 
XIV—XVIII za organiczną część czeskich ziem, czeskiego ob
szaru językowego i kulturowego, za jedną z głównych arterii 
i podpór czeskiego narodowego i politycznego życia może tylko 
ten, kto na sprawy śląskie patrzy z ograniczonego narodowego 
podwórka. Polityka zagraniczna Polski od Andegawenów i J a 
giellonów daleko w głąb epoki królów elekcyjnych rzadko kiedy 
może być nazwana polityką narodową. Śląsk w dziejach Polski 
XIV— XVIII wieku był elementem polityki kościelnej, dynastycz
nej, gospodarczej, a więc polityki osób lub grup, nie zaś całego 
narodu.

Franciszek Ćada zajął się problemami ustrójowo-prawnymi 
Śląska. Państwowo-prawny związek Śląska z Koroną Czeską na 
tle urządzeń ustrojowych i walkj Stanów Śląskich o utrzymanie 
swej łączności z Czechami a nie z Rzeszą Niemiecką staje się 
oczywisty dla elementu słowiańskiego, wektory wbił się klin ger
mański poprzez osadnictwo na prawie niemieckim i świadomą 
germanizację. Nie jest to jednak argument zbyt szczęśliwy, gdyż 
w skład Stanów Śląskich wchodzilj też w pokaźnej liczbie Niem
cy i raczej momentem atrakcyjnym przynależności prawnej do 
Czech była większa swoboda gospodarcza i wolność polityczna 
niż względy narodowościowe.

O sztuce i architekturze śląskiej oraz je j łączności z Cze
chami mówił Albert Kutal. W tym zakresie ma nauka czeska 
jeszcze wielkie zaległości i choć autor kwestionuje pewne twier
dzenia naszych badaczy: Gębarowicza i Dobrowolskiego, to jed
nak w przeważnej części na nich się opiera.



Problemy języka, literatury i muzyki omawiają kolejni wy
kładowcy: Adolf Kellner, Jan VilikovskY, Józef Vasica, Antoni 
Grund i Jan Racek. Piotrowi Bezruczowi, bardowi śląska Cie
szyńskiego poświęcił ciekawy wykład Józef Hrabak. Na po
czątku ̂ XX wieku wystąpił Vladimir Vasek, przezwawszy się 
Piotrem Bezruczem, w obronie ludu czeskiego na-Śląsku Cieszyń
skim, wynaradawianego i dręczonego politycznie. Swymi pie
śniami wybił się Bezrucz na stanowisko czołowego poety ludo
wego.

Kończąc omawianie wydawnictwa: Śląsk, czeskie państwo 
i czeska kultura, stwierdzić należy silne tempo, z jakim przystą
pili Czesi do poznawania spraw śląskich, choć i to prawda, że 
dużo jest jeszcze pracy przed ich badaczami, by się uwolnić od 
wpływów badań niemieckich. Są problemy leżące jeszcze odło
giem w nauce czeskiej, że wymienimy tu przykładowo zupełnie 
nie omawiane śląskie sprawy społeczno-gospodarcze.

Bronisław Korowski

J. V o c h a 1 a : Rok 1848 ve Slezsku a na severovychodnl Mora- 
ve. Opawa 1948. Slezsky Studijni £jstav. Seria Minulost Kraje 
T. II.
Ciekawą jest geneza powstania tej pracy. Już w r. 1908, 

w sześćdziesiątą rocznicę Wiosny Ludów, postanowił autor, 
Ślązak, napisać taką pracę. W tym czasie żyli jeszcze świad
kowie rewolucyjnych wydarzeń. Pod wrażeniem ich opowiadań 
zabrał się autor do gromadzenia materiałów, czynienia notatek 
z czasopism, urzędowych ogłoszeń,, zwłaszcza ziemskiego guber- 
nium w Brnie i szeregu urzędów krajowych. Z czasopism polskich 
wyzyskał „Tygodnik Cieszyński" i „Nowiny dla ludu wiejskiego".

Sprawy omówione w pracy są liczne i różnorodne. Rozpoczął 
od nakreślenia sytuacji śląska i północno-wschodnich Moraw 
przed rokiem 1848, w okresie absolutyzmu i policyjnego systemu 
Metternicha. Czytelnik polski z miejsca jednak natrafia na po
gląd, przy którym stawia znak pytania. Inaczej też być nie może, 
skoro autor twierdzi: „Słowiański lud w północno-wschodnich 
Morawach i w rakuskiln oraz pruskim Śląsku, który sam nazy
wał się Morawcami a swą mowę morawską, utrzymywał tradycje 
czeskiej, narodowej, religijnej i kulturalnej świadomości...". 
Skromnie mówiąc, jest to twierdzenie idące zbyt daleko, mimo 
złagodzenia go zastrzeżeniem, że siła tej świadomości nie była 
jednakowa na całym obszarze. Niebawem przy omawianiu spraw 
narodowościowych w Cieszyńskim (s. 17) powraca autor znów 
do swej morawskiej śpiewki i twierdzi, że dopiero przyłączenie 
„Galicji" do Austrii 1772 roku miało wpływ na budzenie się pol
skości na Śląsku, że ślązacy, mówiąc po polsku nie uważali się 
za Polaków, utwierdziło go w tym przekonaniu zdanie Gustawa 
Morcinka zawarte w „Szyndziołach"! Raczej trzeba już było 
pójść za Stalmachem, który podobnie twierdził, ale trzeba było



uwzględnić w jakim kontekście to powiedział, wśród jakich oko
liczności i w odniesieniu do jakiego okresu czasu. Choć zdawało 
by się, że są to rzeczy drobne w perspektywie tematu pracy, to 
jednak niepozbycie się uprzedzenia w tych sprawach może znie
kształcić cały obraz rewolucyjnych dążeń śląska i Moraw.

Początek czeskiej Wiosny Ludów widzi autor w zwołanym 
na dzień 11 marca zebraniu w łaźni św. Wacława w Pradze dla 
omówienia lutowej rewolucji paryskiej. Na tym zebraniu prócz 
swobód demokratycznych domagano się równouprawnienia na
rodowego i złączenia Czech, Moraw i Śląska przy pomocy cen
tralnych władz w Pradze. Walka, jaka rozpaliła się między Cze
chami a Niemcami, ciążącymi ku Śląskowi pruskiemu, uwidacz
nia się u autora w wystąpieniach poszczególnych osób, ich star
ciach i wypowiedziach. Je j rezultatem w okresie wyborów do 
parlamentu wiedeńskiego była jednak elekcja dużej ilości posłów 
niemieckich, gdyż byli oni bardziej wyrobieni w poprzedniej 
walce wyborczej do parlamentu frankfurckiego. Czeskim posłem 
Śląska został tylko Józef Motyka z Frydeckiego.

Na tle takiego przedstawienia sprawy przez autora dość nie
oczekiwanym jest fakt, ■ że na Zjeździe Słowiańskim w Pradze, 
obaj reprezentanci Śląska, Czesi dr A. Plucar z Cieszyna i profe
sor J. E. Purkynie z Wrocławia dobrowolnie weszli w skład nacji 
polskiej, gdyż uważali się za przedstawicieli Polaków. Oczywi
ście winę tego składa autor na machinacje Pawła Stalmacha 
i w dalszych wywodach postać ta często przewija się jako „spi
ritus movens“ wszelkich ustępstw Wiednia na rz.ecz Polaków 
śląskich i polskiego języka.

Uwagami na temat niekorzystnych dla Czechów zmian języ
kowych w Cieszyńskim po roku 1848 kończy autor swą pracę, 
która, jakkolwiek ciekawa tematem, nie budzi w czytelniku prze
konania o wyczerpaniu problemu i ma raczej kształt skrzętnej 
obrony ważności elementu czeskiego na Śląsku w okresie Wio
sny ludów. Bronisław Korowski

Z d e j i n  M a t i c e  O p a v s k e .  K 70. Vyroć{ jejiho założeni..
Opava 1947, s. 48.
Niewielka broszura o charakterze informacyjnym doskonale 

wprowadza nas w sprawy życia kulturalno-społecznego tej czę
ści Śląska, która zrodziła wysokiej klasy poetę czeskiego, Piotra 
Bezruća. Składa się ta pod wielu względami ciekawa książeczka 
z kilku zwięzłych, a na materiałach pierwszorzędnych opartych 
artykułów.

Autor pierwszego artykułu Ad. E. Vasek czyni przegląd 
członków tej, jak  sam określa, drogiej mu organizacji. Vasek 
niejednokrotnie ustala personalia szczególnie tam, gdzie podo
bieństwo nazwisk może w błąd wprowadzić mniej obznajomio- 
nych z życiem kulturalnym czeskiej części Śląska. Wspomina 
więc o rodzie Koziołków i rozmaitych działaczach tego nazwiska



(akcentujemy, że jednym z działaczy Polaków na Śląsku t. zw. 
Opolskim był ks. Koziołek). Członkami Macierzy Opawskiej byli 
nauczyciele, rolnicy, notariusze, księża, naukowcy, publicyści, 
słowem ludzie rozmaitych zawodów, pozycji społecznych, a na
wet różnych przekonań. Należeli Czesi i Polacy.

życie tej organizacji zaczęło coraz bardziej się rozwijać 
zwłaszcza wtedy, gdy został zakupiony przez nią specjalny bu
dynek, o czym informuje czytelnika Otokar Fromm. W domu 
tym, powiada autor, skupiało się całe życie czeskiego społeczeń
stwa w Opawie. Starzy opawianie przeżyli w nim wiele rado
snych, ale i smutnych chwil, zwłaszcza gdy zaczęły się szykany 
ze strony szowinistów Niemców, którzy potrafili i szyby wybi
jać. W zakończeniu artykułu, podającego wszelkie okoliczności 
i dokładne dane, dotyczące kupna domu przez Macierz Opaw
ską, autor podaje bibliografię prac i artykułów, poświęconych 
tej sprawie.

Szczególnie ważną była działalność Macierzy Opawskiej 
w zakresie szerzenia kultury czytelniczej wśród czeskiego spo
łeczeństwa. Toteż ważnym momentem w życiu organizacji było 
zorganizowanie w Opawie biblioteki Macierzy. Wyrosła ta biblio
teka z nieznacznych zaczątków. Je j wzrost obrazują dane sta
tystyczne, przytoczone przez autora na przestrzeni od 1907 do 
1938 roku. Powstała ona z zakupów, a zwłaszcza z darów bi
bliotek prywatnych po zmarłych działaczach. Trudności były 
wielkie z rozmieszczeniem wzrastających zbiorów. Artykuł waż
ny szczególnie dla bibliotekarzy i działaczy oświatowych, gdyż 
na podstawie faktów mogą oni się przekonać, ile znaczy zapał 
i umiejętność pracy, jak  osiągnąć wielkie wyniki nawet w mało 
sprzyjających warunkach. Wspomniani w artykule poszczególni 
bibliotekarze czescy odegrali ogromną rolę w rozbudowie i utrzy
maniu na należytym poziomie biblioteki Macierzy Opawskiej.

Działalność wydawniczą tej instytucji omawia Wiktor Ficek. 
Jest to ostatni i najobszerniejszy artykuł. Obfitujący w całą masę 
spraw artykuł ujęty jest w formie zarysu syntetycznego, obrazu
jącego dzieje wydawnictw Macierzy Opawskiej. Autor każdy 
wypadek zmian kierunku wydawniczego stara się uzasadnić, 
uwypukla działalność poszczególnych kierowników działów, na
dających ton instytucji. Na specjalne wspomnienie zasługuje 
wydawnictwo Vestnik Matice Opavske, którego I rocznik wyszedł 
w 1878 roku. Rocznik zaś 42 tego wydawnictwa był poświęcony 
sześćdziesięcioleciu urodzin Piotra Bezruća (o czym na innym 
miejscu). Wydawane były również dla szerokich rzesz czytelni
ków kalendarze, ludowe czytanki z dziejów ojczystych i inne.

Broszura powstała z zespolenia odbitek rozpraw Slezskeho 
sborniku, zamieszczonych w rocznikach 45 (1947) i 46 (1948). 
Słusznie te prace zespolono, bo dają one zarys historii Macierzy 
Opawskiej. Materiał zgromadzony i szkicowo opracowany może 
kiedyś stanowić podwalinę pod wyczerpującą historię tej ważnej



dla ruchu czeskiego placówki. Dla badaczy kultury, ujmujących 
jej problemy z punktu widzenia dialektyki, zgromadzone mate
riały mogą stanowić zespół bardzo charakterystycznych dowodów 
dla uzasadnienia poglądu, że historię tworzą żywi ludzie, zwią
zani interesami klasowymi, że na kierunek działania wpływają 
też jednostki, jak  w ruchu budzicielskim Czechów Bezruć i inni. 
Zwłaszcza sprawy biblioteki i wydawnictw, związanych z Ma
cierzą Opawską, stanowią bogaty zespół zagadnień, które wy
m agają nie tylko szerszego omówienia w sprawozdawczym arty
kule, ale i dokładniejszego opracowania monograficznego.

i Marian Smereka

B e z r u ć u v  - Sbornik. K osmdesatym narozeninam basnika.
Opava 1947, Slezska Knihovna, Svazek 3.

A r t u r  Z a y o d s k y ,  Studie o Petru Bezrućovi. Opava 1947.
Nakładem Spolećnosti Petra Bezruće v Opave.
Z ramienia Towarzystwa im. Piotra Bezruća w Opawie, na

kładem Macierzy Opawskiej, pod redakcją Cernohorskiego i So- 
botika w 1947 roku wyszedł zbiór literackich szkiców, poświę
cony Piotrowi Bezrućowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy jego 
urodzin. W tym samym czasie wyszły studia o Piotrze Bezruću 
Artura Zavodskiego, wiążące się ze wspomnianym zbiorem 
szkiców. Tworzą bowiem w sumie jakby rodzaj zarysu monogra
ficznego o czeskim poecie Śląska. Dlatego też obie książki na
leży omówić wspólnie.

Szeroki to krąg zagadnień, jaki roztaczają autorowie, ana
lizując poezję Bezruća. Polski czytelnik śledzi je z zaintereso
waniem tym bardziej, że rysuje się w nich ślad przeobrażeń po
glądów, jakie powstały w wyniku wielkich przemian społecznych 
i politycznych, które wspólnie przeżył i przeżywa naród czeski' 
i polski.

Zbiór szkiców, złożony z kilkunastu rozprawek, częściowo 
powstał z górą dziesięć lat temu. Znać też w postawie autorów 
piętno tego czasu. Część z nich jest nowsza i autorowie ich oscy
lują pomiędzy kierunkami ujęć społecznej funkcji dzieła literac
kiego. Nie mniej jednak dominuje jeszcze w tych szkicach po
stawa idealistyczna.

Jubileuszowy zbiór szkiców omawia społeczną i literacką 
genezę poezji Bezruća, stosunki czesko-łużyckie, łączność twórcy 
z innymi dziedzinami sztuki i wpływ poezji Bezruća na plastykę 
i muzykę. Przeprowadza się też analizę estetyczną utworów po
ety. Brak jednak pełniejszego obrazu stosunków społecznych 
i politycznych czasów, w których tworzy Piotr Bezruć.

Pójdźmy więc śladami życia i twórczości tego ciekawego 
człowieka i poety, autora jedynego zbioru pt. ,,Śląskie pieśni". 
Nie od rzeczy będzie więcej miejsca poświęcić życiu Bezruća 
zwłaszcza dlatego, że na ogół polska społeczność literacka zna 
go jedynie jako poetę-malarza nędzy robotników i górników,



jako poetę epoki modernizmu, kiedy to postawa dysaprobująca 
życie była bardzo modna. Kołtuneria drobnomieszczańska za
smakowała w obrazach nędzy, umacniała się lekturą w poczuciu 
swojego dosytu i przesytu. Nie potrafiła w tych manifestach 
krzywdy dostrzec rewolucyjnych zarzewi. Bezruć oczywiście ni
gdy nie był rewolucjonistą, sam ulegał atmosferze swego czasu. 
Niemniej jednak stanowi ciekawy przykład twórcy wyrosłego na 
podstawie współżycia ze swoim otoczeniem, będącego patriotą 
swojego terenu, często jednak myślącego zbyt prowincjonalnymi 
kategoriami.

Włodzimierz Piotr Bezruć przyszedł na świat w 1867 roku 
jako syn znanego filologa Antoniego Vaśka, który naraził się 
czeskiemu społeczeństwu swoim słynnym wystąpieniem o falsyfi
kacie dokonanym przez Hankę t. zw. Rękopisu Królodworskiego. 
Vaska okrzyczano zdrajcą narodowym. W młodości działacz 
patriotyczny, miłośnik prawdy i szczerej wiedzy, odsunięty od 
czynnego życia, strapiony trudnościami, zmarł stosunkowo mło
do, bo licząc pięćdziesiąt jeden lat życia.

Syn Włodzimierz, późniejszy poetycki malarz walk czeskich 
robotników, po śmierci ojca porzuca studia uniwersyteckie, aby 
ulżyć wdowie matce w wychowaniu i utrzymaniu licznej ro
dziny. Włodzimierz Vaśek przyjmuje posadę w urzędzie pocz
towym. O wyborze stanowiska zadecydowała zapewne tradycja 
domu matki, córki Franciszka Brożka, listonosza w Milewsku.

Idąc więc śladami przodków Piotra Bezruća, natrafiamy 
w genealogii rodu poety dzięki skrzętnemu zapisowi Kućika na 
kontaminację dwóch nurtów społecznych, a mianowicie: robot
niczego (pradziad poety był kowalem ,,na pańskim") i inteli
genckiego (ród Vaśków — o starych tradycjach, przechodzący 
od szesnastego wieku różne koleje i przeobrażenia w położeniu, 
socjalnym). Z rodu Vasków przejął Bezruć pasję dociekania 
prawdy i zamiłowania literackie; z rodu Brożków czułość na 
ludzką niedolę, na nędzę człowieka wyzyskiwanego oraz cały 
realizm życia.

Piękne przemówienie Wojciecha Martinka przy odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej w Opawie (o tym pisarzu i krytyku mówimy 
na innym miejscu) odsłania tajemnicę genealogii poetyckiej Pio
tra Bezruća. „Śląskie pieśni" wyrosły z bezpośredniego zetknię
cia się Bezruća z rzeczywistością. Nie wystarczałoby jednak, 
powiada Martinek, gdyby Bezruć tylko poznał choćby najdo
kładniej życie ludu śląskiego, aby mógł pisać utwór poetycki. 
Z badawczego ustosunkowania się do rzeczywistości wyrosłoby 
studium naukowe, nie zaś poezja. I nie na tym zasadza się poe
tycka wartość Bezruća, że obudził gromkim okrzykiem czeskie 
społeczeństwo śląska, bezwolnie staczające się do przepaści, ale 
że słowa jego mają całą barwę żywej mowy, wszystkie jej od
cienie i akcenty, że tętni w nich krew ludu, z którego życia czer
pią tematykę i do którego i w imieniu którego przemawiają.



Podobnie jak  dla Martinka i dla Zavodsky’ego zetknięcie się 
w młodości z Piotrem Bezrućem było wstrząsającym przeżyciem,
0 czym autor studium powiada we wstępie do pracy. Po latach 
jako już wytrawni badacze poezji zrozumieli potęgę poetyckiego 
słowa, które wyrosło z życia i wybuchło siłą indywidualnego od
czucia. Stanowisko Martinka w ocenie genealogii poetyckiej Pio
tra Bezruća pokrywa się z poglądami radzieckiego estetyka Teo
dora Pawłowa, który również podkreśla, iż nieodzownym wa
runkiem sztuki prawdziwej jest jej związek z życiem oraz indy
widualny, na powszechnie jednak zrozumiałych znakach oparty 
system poetyckich ujęć. Zatem rzemiosła literackiego poeta musi 
się uczyć uporczywie, sam je doskonaląc.

Zrozumienie zaś stopnia postępu sztuki poetyckiej musi się 
rozpoczynać badaniem tradycji literackiej, z której wyrósł poeta. 
Śląska tradycja literacka przed Piotrem Bezrućem (szkic Jaro
sława Zavady — tenże jest autorem jeszcze drugiego szkicu pt. 
,,Układ rytmiczny Śląskich Pieśni") przywołuje na pamięć takie 
nazwiska Czechów i Polaków jak : Adam Gdacius z Kluczborka, 
Maciej Dobracki, Jan Kośny z końca siedemnastego i połowy 
osiemnastego wieku, a z młodszych Paweł Twardy, Samuel Lud
wik Zasadius i Jan  Klapś. Dalej Zavada wymienia również Jana 
Cochloviusa, Jana (chyba myśli o Józefie, skoro podaje datę 
urodzin 1797) Lompę, Pawła Stalmacha. Bezpośrednio z Piotrem 
Bezrućem związani już są Jan Loris, w młodości poeta liryk, 
później uczony dialektolog, wydawca staroczeskich zabytków 
literackich, oraz Ostravicky.

Najczęściej spotykanym na Śląsku rodzajem literackim jest 
pieśń i ballada. Podobnie w tym jedynym zbiorze Bezruća, niczego 
bowiem poza „Śląskimi pieśniami" nie napisał, przeważa pieśń
1 ballada. Zavada podkreślił w końcu szkicu, że pieśń Bezruća 
miała akordy społeczne i narodowe, ale sztukę poetycką tłuma
czy idealistycznie jako zrodzoną samą z siebie i chociaż brzmi 
poetycko zdanie o wkorzenieniu się twórczości pisarza w ziemię 
śląską i skupieniu w pieśni odcieni tragicznej symfonii stuleci, 
jednak współczesnemu i naukowemu sposobowi myślenia o lite
raturze takie ujęcie nie odpowiada. Ta forma pieśni i ballady 
była uwarunkowana stosunkami politycznymi i klasowymi. Warto 
przytoczyć tak znamienne przykłady, jak wiersze zatytułowane 
„70.000", oraz „O ndraś"1). (Sto tisic nas ponćmćili, sto tisic nas 
popolstili, v srdci pad mi svaty klid —  70.000 albo „A kdo dava 
cizi śkoly? Ten, kdo bohat, kdo ma hutę" -— „O ndraś").

Nie wytrzymuje też krytyki twierdzenie Zavady, że poezja 
Bezruća nie mogła wyrastać ze śląskiej poezji ludowej, bo ta 
była zbyt prymitywna. Nasz przykład „Lilii" Mickiewicza prze
czy temu twierdzeniu, żaden poeta nie snuje z siebie wierszy jak

i) U nas legendę o Ondraszku przed ostatnią wojną światową opracował 
Gustaw Morcinek do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Miała to być śląska opera.



pająk nici (Mickiewicz zdawał sobie sprawę z nierealności swo
ich marzeń o samorództwie poetyckim, dlatego używa optati- 
wu). I Bezruća wychowali ludzie, a warunki ekonomiczne, spo
łeczne i polityczne uformowały jego poetycką wizję.

„Białe miasto" Opawa (za czasów „śląskich Pieśni", tj. 
w latach 1900-nych 250.000 mieszkańców licząca), brzegi Opy, 
dymiąca, kipiąca i hucząca Ostrawa, a nawet „dzika" Ostrawica 
zmieniały przecież swój wygląd w ciągu wieków, a nawet lat 
pod działaniem ludzkiej ręki i po ziemi tej rozniosła się pieśń 
Bezruća cytowana i powtarzana w setnych urywkach, łączyła 
autora z wieloma już nie tylko jednostkami, ale całymi grupami, 
jak przedstawia w swoim szkicu Rusinsky („Głosy okolicy" Bez
ruca).

Ważne to zagadnienie zasięgu czytelniczego autora, jego 
inspiracyjnej roli w świecie literackim. Słusznie autor podkreśla, 
że o stopniu przeniknięcia poezji Bezruća do świadomości cze
skiego społeczeństwa świadczy nie tyle literatura kształcona, 
lecz ten jej niejako peryferyczny odłam.

Słusznie podkreśla Strakos, że czescy badacze literatury są 
dłużni wobec Breziny i Bezruća. Operują utartymi sloganami, 
twierdząc jakoby Bezruć nie miał nic wspólnego z symbolizmem, 
a Bfezina z realizmem. Ale i na koncepcję Strakośa trudno się 
pisać. U Breziny jest realność Boga i duszy, powiada Strakoś, 
realność życia, wrastającego w boski żywot — u Bezruća to re
alizm jakby usychającego drzewa życia, jego obumierania. Mię
dzy Breziną, twierdzi autor, a Bezrućem nie ma żadnych prze
ciwieństw postawy, ale jedynie różność tematu. Obydwaj jednak 
wyszli z realizmu.

Temu twierdzeniu Strakośa, które jest z gruntu błędne, 
niezależnie od zagadnień związanych z poezją Breziny i Bez
ruća i to zarówno z punktu widzenia idealizmu (Bóg jest real
nością dostępną dzięki łasce, jedynie przez wiarę przyjętą przez 
powszechność), jak  i materializmu (symbolika realisty zastępuje 
powszechniki, ściślej mówiąc bardziej je uwypukla), można 
przeciwstawić ujęcie realizmu przez Wacława Kubackiego, który 
w świetnym szkicu o Mauriacu (w zbiorze „Krytyk i twórca") 
rozprawia się z tak samo mniej więcej legendarnym realizmem 
francuskiego pisarza. Szkice Jana Kotta „Mitologia i realizm" 
te zagadnienia na szerokim tle przykładowym omawiają. A Pa
włów tak formułuje podstawowe zagadnienie realizmu: „Sztuka 
jest sztuką tylko wtedy, gdy odbija obiektywno-realną rzeczy
wistość... i to w taki sposób, że ...dzieło musi być postrzegane 
zmysłami nie tylko przez swego autora, lecz i przez pozostałych 
ludzi w danym społeczeństwie i epoce"2).

Niewątpliwie byłoby bardzo ciekawe ukazanie, jak właśnie

2) Przegląd Filozoficzny, Rocznik 45, zeszyt 1—2, Zagadnienia este
tyki, s. 39.



krzepnie optymizm autora, ilekroć zwiąże się on z gromadą, ze 
społecznością. Brezina, oddalony od życia, zapatrzony w swoje 
wizje, przypominające filozofię buddyjską, choć i Bezruć sięgał 
do hymniki religijnej, nie zna tych wahnięć smutku i radości. 
Nierozerwalny związek Bezruća z ludem i ziemią zrodził w nim 
gniew sprawiedliwy, który przyrównał Lazecky (autor szkicu 
pt. „Poeta gniewu") do gniewu starobiblijnych proroków. Weisl 
podkreśla, że całe dzieło Bezruća jest właśnie symbolem służe
nia sprawie wolności człowieka. Dlatego Bezruć, jakkolwiek był 
zwolennikiem autonomizmu swojego terenu, to właśnie pierwszy 
wystąpił z apelem, aby zaniechano szykanowania Polaków. Wy
tykał też polonizacyjne tendencje niektórych czynników.

Poezja Bezruća służyła więc szlachetnej sprawie porozu
mienia międzynarodowego. Wpłynęła też swoimi sugestywnymi 
obrazami na muzyków i plastyków, co omawia Hradil w swoim 
sumiennym artykule, zawierającym również wyczerpującą bi
bliografię utworów muzycznych, osnutych na tle poezji Bezruća.

W zbiorze zaś umieszczono między innymi reprodukcję 
drzeworytu Salichowej, płaskorzeźbę Handzela i rzeźbę Wiel- 
gusa, drzeworyt Duśy, utwory ilustrujące poematy Bezruća. 
Właśnie strona realistyczna poezji Bezruća została w nich 
uchwycona.

Studia Zavodskiego, ciekawe i wnikliwe, już samym zasię
giem tematów pogłębiają naszą wiedzę o Bezruću. Oparte są 
bowiem o wnikliwą, choć również przeważnie formalno-estetycz- 
ną analizę. Zestawienie twórczości Piotra Bezruća z twórczością 
telakovskiego i Poe’a, zagadnienie symbolu i motywu, jak  i inne 
omawiane w studium tematy świadczą dobitnie o krytycznym 
stanowisku Zavodskiego, a równocześnie potwierdzają tezę o ide
alistycznym jego stanowisku.

Nas może szczególnie interesować ostatni artykuł „Studiów" 
pt. „Poezja Bezruća i rzeczywistość" i w związku z tym chcie
libyśmy w zakończeniu zwrócić uwagę na fakt zasadniczy. Piotr 
Bezruć, autor „Pieśni Śląskich", z całym swoim pesymistycznym 
nastrojem, malarstwem nędzy, krzywdy społecznej, walk naro
dowych i narodowościowych, szermierz autonomii śląska, jest 
zjawiskiem już historycznym. Przeszedł do historii literatury 
czeskiej i śląskiej jako pomnik swego czasu, żaden z problemów 
poruszanych przez Piotra Bezruća nie jest żywotny ani dla cze
skiego ani dla polskiego narodu. Czech bowiem pozostaje na 
Śląsku Czechem, Polak Polakiem. Zakończenie waśni narodowo
ściowych na Śląsku to wielka zdobycz naszych czasów. Nikt już 
nie potrzebuje wyrzekać się swojej narodowości. Marian Smcrcka

Z d e n e k  B a r :  Vojtech Martinek, ćlovek a dilo. Opava, 1948,
s. 54, 2 ilustracje.
Macierz Opawska (Matice Opavska), której działalność 

w przeszłości była znana szerokiemu ogółowi czeskosłowackiego



społeczeństwa i po drugiej wojnie światowej podjęła się pracy 
informacyjnej o Śląsku i jego dziejach. W początku 1947 roku 
zaczęły wychodzić pod redakcją Wiktora Ficeka popularne ze
szyty śląskiej Biblioteki (Slezska Knihovnićka). Jako 13 zeszyt 
tej serii ukazał się, jakbym nazwał, zarys programowy do mono
grafii o Wojciechu Martinku. Autorem tego zeszytu jest Zdenek 
Bar, a nakładcą czeski Instytut Śląski.

Niewielka ta rozprawka, barwnie i pięknie po literacku 
ujęta, równocześnie sugerująca pewne naukowe poglądy na 
twórczość literacką w ogóle, a w szczególności konieczność zwią
zania jej z glebą ojczystą, stanowi cenny dorobek zasłużonego 
wydawnictwa. Sama winieta, gustowna i urozmaicona, daleka 
w swoim charakterze od powagi zewnętrznej „ksiąg uczonych", 
jak i ścisłe, pomysłowo rozmieszczone dane, związane z topo
grafią książki, piękny wykrój czcionek, sensowny i estetyczny 
układ architektury tekstu, wszystkie te zalety mogą być wzorem 
tego rodzaju broszur popularnych, dostępnych dla każdego, 
a przecie opartych na wiedzy przedmiotu i psychiki czytelnika, 
w większości nie fachowca w dziedzinie literatury, lecz amatora.

Popularyzacja wiedzy w ogóle, a w szczególności wiedzy 
o literaturze, nie należy do spraw łatwych. Wprowadzić czytel
nika w świat poezji, a nie odstraszyć go zawiłościami, wyczulić 
jego smak, a nie zrazić trzeźwego człowieka egzaltacją, to 
sztuka nielada. Zdenek Bar potrafił uniknąć wszystkich trudno
ści — książkę czyta się bez wielkiego wysiłku, a jednocześnie 
wnika się w tajnie sztuki literackiej, krytycznej, naukowej, na
uczycielskiej, bo przy zaznajamianiu się z osobą Wojciecha 
Mortinka czytelnik zapoznaje się z wymienionymi tu dziedzi
nami.

Rozprawa Bara powstała w dalekim Grenoble w 1947 roku, 
z tęsknoty za krajem, a praca nad nią, jak  sam autor wspomina, 
przyniosła mu wiele godzin wewnętrznego spokoju i była przy
pomnieniem domu rodzinnego.

Autor w oparciu o bogaty w obrazy urywek krytyczny Woj
ciecha Mortinka, poświęcony charakterystyce twórczości poetyc
kiej Piotra Bezruća, podkreśla na wstępie, że ta kraina od Ostra
wy, Karwiny i Łazów, nie mogąca się chlubić żadnymi wielkimi 
dziejowymi wypadkami, tak różna pod względem stosunków 
społeczno-gospodarczych od reszty obszarów Czechosłowacji, 
wydała owych wspomnianych dwóch wielkich mistrzów, stoją
cych na czele je j kulturalnego ruchu. Jak  najściślejsze złączenie 
z regionem, szukanie w nim swojego literackiego tworzywa po
zwoliło Piotrowi Bezrućowi i Wojciechowi Martinkowi stać się 
pisarzami ogólno-czeskimi.

Środowisko, w którym wychowywał się ten ostatni, było 
mało poetyckie. Wystarczy zresztą spojrzeć na zamieszczoną 
fotografię rodzicielskiego domu Martinka w Brusperku, gdzie 
przyszedł na świat 11 kwietnia 1887 roku. Dopiero zetknięcie



się na tajnych zebraniach młodzieżowych z poezją Piotra Bez- 
ruća, jego rodaka, obudziło w Martinku poetyckie natchnienie 
i Skłoniło go do zupełnego poświęcenia się literaturze.

Nas szczególnie interesują te fakty z życia Martinka, które 
świadczą o jego zbliżeniu się do kultury i literatury polskiej 
i którym ktoś z naszych badaczy powinien poświęcić więcej 
uwagi. W 1910 Martinek studiuje w Krakowie, przekłada bal
lady Mickiewicza, związany jest silnie z ruchem literackim Mło
dej Polski, Kasprowiczem, Przerwą-Tetmajerem, Staffem, nie
jedną zbieżność poetycką można wykazać w jego poezji z Tu
wimem. Kiedyś w młodości rozczytuje się w Sienkiewiczu.

Wszakże w zakresie prozy coraz wyraźniej zbliża się do 
realizmu, najpierw popularyzując francuskiego naturalistę Emila 
Zolę, a później ojca socjalistycznego realizmu Maksyma Gor
kiego, w końcu (w powieści „Czarna ziemia“ ), w trylogii wyda
wanej od 1926 roku do 1932, ukazując walkę społeczną. Od 
powieści psychologicznej, analizującej przeżycia jednostki, prze
chodzi Martinek do powieści o problemach społecznych.

Podczas okupacji Wojciech Martinek pisze książki o nowym 
człowieku, o jego wierze w skuteczność pracy i społeczne wy
zwolenie. Chociaż przeżył wiele i doznał bolesnych strat podczas 
wojny, nie załamał się. Pomimo wielostronnej i wyczerpującej 
jego siły działalności, jako poeta, pisarz, krytyk literacki, dra
maturg i nauczyciel młodego literackiego pokolenia, dożył sześć
dziesiątego roku życia i w 1947 roku mógł z całym spokojem 
spojrzeć na swoje dzieło i na ziemię ojczystą, krainę węgla 
i żelaza.

Całość pracy Bara dopełnia rozumowana bibliografia utwo
rów Martinka i studiów o nim. Jest to bardzo ważne dla dal
szego rozpracowania twórczości Martinka.

Autor pominął jednak z wielu względów ciekawą rozprawkę 
Ślamy Frantiśka pt. „Martinek, slezsky buditel“ , wydaną już 
w 1920 roku. Wydaje się też, iż rozczłonkowanie tak małej roz
prawy na oddzielne rozdziały, w zasadzie słuszne, spowodowało 
z konieczności kilka powtórzeń zbędnych. Zatarła się linia roz
wojowa twórczości przez oddzielenie samego życia Martinka od 
jego twórczości. Postawa badawcza autora jest raczej chwiejna. 
W każdym razie brak wyraźnej linii ideologicznej przy ocenie 
utworów. Zbyt łatwo autor godzi się ze stanowiskiem Martinka 
i raczej stara się go tłumaczyć, niż wydać o nim sąd krytyczny. 
Analiza każdego utworu w tak krótkiej rozprawie musiała z ko
nieczności być powierzchowna, informacyjna i nieco mechanicz
nie ułożona, co wpływa ujemnie na kompozycję całości.

Ale też książka Bara jest w większej części hołdem złożo
nym zasłużonemu czeskiemu pisarzowi śląska, niż rozprawą 
krytyczną. Nie znaczy to, że książka nie posiada i naukowej 
wartości. Próbę tego monograficznego zarysu można uznać za 
w pełni udaną. Marian Smereka



Archiv Koruny Ceske. V. Katalog listin z let 1378— 1437. Sepsal
dr A. H a a s .  V Praze 1947, str. 1— 302.
Wspomniany w nagłówku tom zawiera 363 regesty doku

mentów, znajdujących się w oryginałach w Archiwum Ziemi 
Czeskiej w Pradze. Każdy regest opatrzono dokładnym opisem 
oryginału, wykazem wzmianek we wcześniejszych inwentarzach 
i repetitoriach archiwalnych oraz wykazem druków. Wydanie 
na ogół staranne, zaopatrzone wykazem zużytkowanej litera
tury oraz dokładnym indeksem osób i miejscowości, odda ba
daczom niewątpliwie cenne usługi.

Wypadnie wyrazić żal, że wydawca, śledząc pilnie za do
tychczasowymi drukami regestowanych przez siebie dokumen
tów, pominął zupełnie wydawnictwa polskie i to nawet tak 
ważne dla epoki Monumenta Medii Aevii, a wśród nich Index 
Actorum saec. XV, który byłby mu oddał niewątpliwe usługi, 
cytuje bowiem często druki przez wydawcę nie uwzględniane.

Badacza polskiego interesują oczywiście w pierwszej linii 
polonica wspomnianego tomu Archiwum. Ogromna ich większość 
to dokumenty już znane z dawniejszych druków czy regestów. 
Są jednak i pozycje — o ile można doraźnie sprawdzić — nowe, 
w nich nieco silesiaców. Tu należy np. dokument Wacława IV 
z 8 kwietnia 1380 dla magnata czeskiego Tomasza z Koldic 
w sprawie zakupna od jednego z mieszczan domu we Wrocła
wiu, uchylający wszelkie pretensje osób postronnych do koszto
wności i pieniędzy, które mogłyby być znalezione w tym domu 
(nr 10) ; następnie dokument z 12 czerwca 1399 w sprawie grun
tów poza miastem posiadanych dziedzicznie przez mieszczanina 
świdnickiego Piotra Nagila (nr 134); dokument z r. 1414 wy
znaczający sędziów rozjemnczych w sporze między biskupem 
wrocławskim Wacławem a księciem Ludwikiem Brzegskim (nr 
225).Pod nr 282 wreszcie mamy ciekawy przyczynek do dziejów 
powstania wrocławskiego z r. 1418. Jest to pismo datowane 
z dnia 19 stycznia 1420 a skierowane do Zygmunta Luksembur
skiego, w którym patrycjat szeregu miast śląskich a mianowicie 
Wrocławia, Świdnicy, Strzegomia, Jawora, Lwówka, Bystrzycy, 
Jeleniej Góry, Namysłowa i Środy występuje wspólnie z żąda
niem ukarania winnych zajść wrocławskich sprzed dwu lat. Akt 
ten rzuca nowe światło, na same wypadki wrocławskie, które 
obudziły, jak  widać, żywe echo w szeregu innych miast śląskich 
skoro doprowadziły zaniepokojony patrycjat do gremialnego 
wystąpienia.

W innym przypadku nowe światło na pewne zdarzenia rzuci 
samo systematyczne zestawienie materiału skądinąd znanego, 
ale rozproszonego. Dotyczy to np. aktów wystawionych przez 
Zygmunta Luksemburskiego na zjeździe w Wiedniu w marcu 
1426 r. Literatura zwróciła już dawno uwagę, że na zjeździe 
tym obecnym był jeden z książąt mazowieckich, poszukujący 
u króla rzymskiego oparcia przeciwko Jagielle, oraz że Luksem-



burczyk transumował wówczas akt hołdowniczy Wacława Mazo
wieckiego na rzecz Czech z r. 1320. Z regestów zestawionych 
przez dr Haasa występuje jednak wyraziście inny fakt, na który 
dotąd nie zwrócono dostatecznej uwagi, a mianowicie, że na 
tymże zjeździe Zygmunt transumował również aż dziesięć do
kumentów hołdowniczych i innych stwierdzających prawo Lu
ksemburgów do Śląska. Wprawdzie tylko dwa z tych transump- 
tów nie były dotąd drukowane (tj. pomieszczone pod nr 322 oraz 
325 transumpty dokumentów biskupa wrocławskiego Przecława 
z lat 1342 i 1358) a pozostałe były już znane, ale rozrzucone i to 
częściowo po starych i mało dostępnych wydawnictwach, dzięki 
czemu nie były analizowane jako całość. Nie bez znaczenia dla 
oceny faktu jednoczesnego wystawienia tych aktów na zjeździe 
wiedeńskim jest również dokładny opis archiwalny transumptów 
dany przez dr Haasa. Z not na plikach okazuje się, że sporzą
dził je wszystkie jeden i ten sam człowiek, Michał prepozyt bo- 
lesławski ,,ad mandatum domini regis“ . Transumpt dokumentu 
Karola IV z r. 1355 zawiera nadto na rubrum charakterystyczny 
dopisek: Ista littera custodiatur bene pro domino rege Bohemie. 
Akty te mają niewątpliwie inną wymowę niż transumpt doku
mentu mazowieckiego. Podczas bowiem gdy Mazowsze było 
w r. 1426 niewątpliwym lennem korony polskiej i wznawianie 
pretensji luksemburskich do niego było groźbą czy atakiem ze 
strony Zygmunta — Śląsk pozostawał współcześnie w niekwe
stionowanej, jak  mogłoby się wydawać, zależności lennej od 
Czech. A jednak zaszła potrzeba ponownego obwarowania tej 
zależności aż dziesięcioma dokumentami. Można śmiało przyjąć, 
że musiało to stać w związku z jakimiś nieznanymi nam bliżej 
planami rewindykacji Śląska wznowionymi przez Polskę w tym 
właśnie roku. Plany te są tym ciekawsze, że rzecz miała miejsce 
w przededniu wielkiej antyhusyckiej insurekcji Śląska w r. 1427 
i następnych. Zagadnienie warte jest bliższego zbadania; jest 
jednak niewątpliwą zasługą omawianego tomu archiwum zwró
cenie na nie uwagi. „ , ,

°  Ewa Maleczynska

G r a u s  F r . : Mestka chudina v dobę pfedhusitske. Wyd. Melan- 
trich. Praha 1949, str. 236.
Autor podjął temat niemal nietknięty przez dotychczasową 

historiografię czeską. Nawet bowiem studia B. Mendla, wnoszące 
stosunkowo najwięcej światła do dziejów gospodarczych i spo
łecznych Czech XIV w., pozostawiły raczej na uboczu zagad
nienia dotyczące najuboższej ludności miejskiej w tej epoce.

Za końcową granicę chronologiczną swych badań przyjmuje 
Graus zasadniczo rok 1419 jako datę wybuchu rewolucji husyc- 
kiej, w której biedota dobiła się, chwilowo bodaj, udziału w rzą
dach miastem. Granicę początkową wytycza stan źródeł nie się
gających wstecz poza początek wieku XIV. Zresztą i dla tego



okresu są one fragmentaryczne i każą ograniczyć badania prze
ważnie do ludności Pragi. Autor odnosi się krytycznie do war
tości źródeł prawnych dla poznania faktycznego stanu rzeczy. 
Sporo materiału wykrywa w rachunkach i innych urzędowych 
księgach miejskich, ale za najbogatsze w materiał uznaje źródła 
proweniencji prywatnej : różne zapiski gospodarcze, umowy, ko
respondencję; wartościowymi okazują się również źródła lite
rackie, wśród których na czoło wysuwają się kazania doby 
przedhusyckiej. źródła historiograficzne dały materiał skąpy, 
ograniczający się głównie do ogólnikowych wiadomości o klę
skach elementarnych. Mimo fragmentaryczności źródeł staje 
Graus na stanowisku możliwości zastosowania metody staty
stycznej przynajmniej odnośnie do niektórych problemów. Na
leży podkreślić, że w pracy został obficie wykorzystany mate
riał rękopiśmienny głównie z archiwum praskiego. Materiał, ja 
kim autor rozporządzał, pozwala mu z całym naciskiem raz je 
szcze stwierdzić, że „należy zaliczyć do bajek" starą tezę 
o braku konfliktów klasowych w średniowieczu, o harmonijnym 
współżyciu grup posiadających i wyzutych z własności, a nawet 
tezy ograniczającej konflikty społeczne po miąstach do antago
nizmu kupca i rzemieślnika, a podtrzymywanej jeszcze przez 
Mendla (Mendl B .: Socjalne krize a zapasy w mestach XIV v. 
Praha 1926).

źródła nie pozwalają ująć cyfrowo liczby biedoty praskiej 
podobnie jak  nie pozwalają ustalić bezspornie samej liczby lud
ności Pragi w omawianym okresie (autor przyjmuje liczbę całej 
ludności wahającą się między 40 000 podawanymi przez Men
dla a 30 000 podawanymi przez Beera). Obszernie analizuje au
tor stosunek poszczególnych grup biedoty do procesu produkcji. 
Wyróżnia w jej obrębie:

1. Robotników niekwalifikowanych, pracujących jako na
jemnicy dzienni (,,laborator“ źródeł łacińskich; 1398 czeski ter
min „nadenik"; 1323 niemiecki termin „teglich gesinde"; 1387 
,,arbeiter“ ) . Ludność ta napływała przeważnie ze wsi. Wyjąw
szy najcięższe lata czarnej śmierci, był jej w Pradze nadmiar, 
a w czasie żniw odpływała niejednokrotnie sezonowo na wieś.

2. Czeladnicy pozbawieni nadziei zostania mistrzami i pra
cujący dożywotnio jako kwalifikowani robotnicy. Autor przyj
muje, wbrew Mendlowi, istnienie tej grupy już na przełomie 
XIV i XV w. Zaledwie dla 20% tej kategorii ludności da się 
ustalić względnie świeże przybycie ze wsi do miasta. Reszta po
chodzi z ludności z dawna osiadłej w mieście. Praga odczuwała 
zasadniczo brak tego rodzaju pracowników. Toteż najem ich 
bywał długoterminowy, nieraz roczny. Praca w obrębie czasu 
najmu była przymusowa a zbiegostwo karane. Specjalnie uciąż
liwa, równająca się prawie niewoli za długi, była forma najmu 
polegająca na spłacie pracą zaciągniętego długu.



3. Zdeklasowani majstrowie-rzemieślnicy pozbawieni czę
ściowo narzędzi pracy, a mianowicie cenniejszych narzędzi i za
dowalający się chałupniczą przeróbką surowca na półsurowiec 
(1324 praca chałupnicza w obrębie cechu złotników; 1378 przę
dzenie wełny na poczet spłaty za zastawiony warsztat tkacki).

4. Czeladź domowa (famulus, senator, celed, knecht).
5. Kobiety lekkich obyczajów i żebracy. Dwie ostatnie gru

py stały poza obrębem procesu produkcji.
Graus podkreśla słusznie, że biedota miejska XIV w. nie sta

nowiła klasy społecznej w znaczeniu, w jakim ją  stanowił pro
letariat miejski XIX w. Wchodziły bowiem w jej skład, jak  wi
dać, grupy o najrozmaitszej sytuacji gospodarczej i prawnej, 
nieraz w stosunku do siebie antagonistyczne, co uniemożliwiało 
powstanie świadomości klasowej, a w wyniku tego powodzenie 
rewolucji społecznej.

Na dalszych kartach pracy zajmuje się autor analizą eko
nomicznej sytuacji biedoty, a mianowicie analizą wysokości płac 
i ich stosunku do kosztów utrzymania. Płace pozostawały w wie
ku XV na poziomie, jaki ustalił się około r. 1380, i wahały się 
przeciętnie dla robotników kwalifikowanych od dwu do trzech 
groszy praskich dziennie, a dla robotników niekwalifikowanych 
od 1— 2 groszy. Specjalnie niskie, niższe niż w innych miastach, 
były płace robotników niekwalifikowanych w Pradze. Ceny 
przeciętnego kosztu utrzymania na poziomie robotniczym ustala 
autor dla czasu około połowy XIV w. na 3— 4 groszy dziennie. 
Płace więc były głodowe.

Analizując prawne położenie plebsu, podkreśla Graus kla- 
sowość ustawodawstwa miejskiego rozróżniającego odrębny wy
miar kar dla patrycjatu i dla biedoty oraz bezlitosne wydusza
nie opłat miejskich z tej ostatniej. Niemałym czynnikiem po
garszającym je j położenie był również wyzysk fiskalny ducho
wieństwa.

Ogromnie charakterystyczne dla sytuacji w Pradze w cza
sach przedhusyckich są przeprowadzone przez autora badania 
nad zadłużeniem mieszkańców. Tak np. zastawy zapisane w księ
gach sądowych miejskich Nowego Miasta wykazują, że w latach 
1388— 1416 było wśród rzemieślników 490 wierzycieli a 718 
dłużników; wśród robotników rolnych 9 wierzycieli a 23 dłużni
ków; wśród służby domowej 7 wierzycieli a 80 dłużników. Jesz
cze dosadniej maluje sytuację zestawienie przedmiotów odda
wanych pod zastaw. Zaledwie 12 procent stanowią przedmioty 
luksusowe, 38 procent odzież, 4,3% narzędzia pracy.

Położenie biedoty pogarszało się z biegiem lat. Napływały 
coraz nowe fale ludności ze wsi, Praga stawała się nadmiernie 
wielkim miastem w porównaniu do jej struktury gospodarczej. 
Brakło przemysłu, który by wchłonął zbytnią ilość rąk, a dekla
sując się rzemieślnik powiększał liczbę biedoty. Przyczynę za



hamowania rozwoju przemysłu widzi autor w braku kapitału 
(znajdował się on głównie, według Grausa, w ręku szlachty 
i księży i lokowany był nie w produkcji a w dobrach ziemskich) 
oraz w braku rynku zewnętrznego, w zahamowaniu eksportu. 
Autor podkreśla, że nie bez wpływu były tu stosunki gospodar
cze panujące w całej Europie i kryzys, jaki przechodził handel, 
a również i stosunki polityczne. Na położeniu biedoty odbijał się 
szczególnie dotkliwie spadek wartości drobnej monety (1 zł wę
gierski w r. 1350 stanowił równoważnik 80 groszy praskich; 
w r. 1425 130 groszy praskich). A w tej właśnie drobnej mone
cie otrzymywała biedota swoje wciąż utrzymujące się na jed
nym poziomie płace i zakupywała zwyżkujące stale produkty.

Głód i zarazy wyniszczały bezlitośnie ową najuboższą war
stwę, ale i one nie były w stanie rozładować narastającej sytuacji 
rewolucyjnej. Na tle położenia biedoty praskiej analizuje autor 
radykalizm kaznodziei praskich z lat poprzedzających rewolucję 
husycką z Janem Zeliwskim na czele. Stwierdza zarazem, że 
choć wyrastał on w sposób naturalny z sytuacji, to jednak uwi
kłany w współczesną mistykę kościelną nie mógł zbudować świa
domości klasowej mas, do której nie było jeszcze dostatecznego 
podłoża w stosunkach produkcyjnych epoki.

1 Do pracy dołączył autor dwa aneksy zawierające bardzo 
cenny materiał cyfrowy. Pierwszy aneks poświęcony jest bada
niu ewolucji cen w omawianym okresie, drugi — analizie zadłu
żenia.

Oceniając pracę Fr. Grausa jako całość, wypadnie podkre
ślić, że największa jej wartość leży właśnie w zgromadzonym 
materiale. Natomiast co do syntetycznego wyjaśnienia genezy 
zobrazowanych stosunków praca budzi u czytelnika pewne za
strzeżenia. Autor ogranicza się do analogii zachodnio-europej
skich i do zachodnio-europejskiej literatury, nie uwzględniając 
całkiem historycznej literatury radzieckiej ostatniej doby, kła
dącej tak wielki nacisk na znaczenie rozwoju wewnętrznego 
rynku w krajach na wschód od Łaby. Trzeba zresztą zaznaczyć, 
że Graus podkreśla sam, że nie był w stanie ze względu na do
stępne w danej chwili źródła wyczerpać wszystkich zagadnień 
związanych z tematem. Specjalnie słusznym wydaje się tu twier
dzenie, że sytuacja biedoty miejskiej może być całkowicie zba
dana jedynie przy równoczesnym uwzględnieniu stosunków na 
wsi czeskiej, czego dotąd brak literaturze historycznej czeskiej.

Niemniej, jeżeli chodzi o badania nad genezą rewolucji hu- 
syckiej, książkę Grausa należy uznać za bardzo wielki krok na
przód. Dość tu przypomnieć tak niedawną, tak wytrawnym 
i świetnym piórem napisaną, a tak jednostronną w analizie 
pozagospodarczych czynników genezy husytyzmu książkę F. M. 
Bartosa: Cechy w dobę Husowe 1378— 1415 (Praha 1947).

Ewa Malcczyńska



J ó s e f  Ma  c ó r e k ,  ćechove a Połaci v 2 poi. XVI stoleti (1573
do 1589). 1948, wydał Mirosław Stejskal, Praha 8°, 276.
W dyskusji historyków czeskich (J. Pekaf, K. Krofta, M. 

Weingardt, J . Macurek) nad kwestią, czy i o ile powstanie cze
skie (1618— 20) miało charakter istotnie czeski, tj. narodowy, 
a z tym i słowiański, czy też może więcej .międzynarodowy, mię
dzywyznaniowy, odzywał się niejednokrotnie głos Józefa Ma- 
curka, prof. Uniwersytetu im. T. G. Masaryka w Brnie, a jeden 
z nich ogłosiła ,,Sobótka" w przekładzie polskim (zob. roczn. II 
1947, p .t. ,,0  polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego po
wstania w latach 1618— 20, str. 182— 199), jako wybitne „po- 
lonicum" od strony czeskiej historiografii, obecnie we współ
pracy z polską coraz to bliższej nam i to na wielu odcinkach. 
Już zatem w pierwszej, przedwojennej swojej pracy o czeskim 
powstaniu (1618— 20) i Polsce (Brno 1937), a potem w swoim 
zurychskim referacie (1938) podnosił prof. Macurek, że w li
stach Czechów do Polaków o pomoc (przed Białą Górą) powo
ływano się nie tylko na węzły braterstwa, wspólnego pochodze
nia, językowego pokrewieństwa, ale i na dawniejsze akty dyplo
matyczne i umowy polityczne między Koroną czeską a Polską, 
jako też na usługi oddane Polsce przez Czechów w chwilach 
krytycznych, osobliwie w bezkrólewiu 1587/8 r.

Obecnie przynosimy wiadomość o znacznym i programowym 
rozszerzaniu się u prof. Macurka zasięgu badań tej samej idei 
czesko-polskiej wzajemności, na wstecz, mianowicie do pierw
szego i drugiego bezkrólewia, razem więc do wszystkich trzech 
pierwszych bezkrólewi w Polsce. W skromnym sprawozdaniu 
chcemy tu podnieść to, co może zainteresować zarówno znawcę 
epoki, jak  i miłośnika dziejów ojczystych.

Prof. Józef Macurek jest Czechem z urodzenia i swojego go
rącego poczucia narodowego, naprawdę jest on przecież w 7 10 
częściach właśnie historykiem polskim, piszącym po czesku. Po
witać nową pracę czesko-polską prof. Józefa Macurka jest 
przeto tym milszym naszym obowiązkiem. Wiadomo, jak  su
mienne i rozległe studia poświęcili pierwszemu i drugiemu bez
królewiu m. i. W. Zakrzewski i T. Wierzbowski, że studium 
uczonego .tej miary, co W. Zakrzewski (zob. ,,Po ucieczce Hen
ryka", 1878) nie mogło wyczerpać zasobów wszystkich, nieraz 
bardzo bogatych archiwów zagranicznych, dla wszystkich kan
dydatur do korony, z tego sobie najlepiej zdawał sprawę zna
komity historyk, tłumacząc nieodzowne ograniczenie programu 
swej pracy bądź to niewielką doniosłością kandydatur pomniej
szych— m. i. znanego magnata czeskiego Vilema Rożemberka,— 
bądź utrudnionym dostępem do zagranicznych, odległych zaso
bów źródłowych, ale dodawał: ,,może ta wzmianka zachęci 
kogo, kto ma bardziej pod ręką te archiwa, do przeszukania ich 
w tym kierunku". Z tą świadomością potrzeby dalszych badań 
nie łączyło się u W. Zakrzewskiego bynajmniej niedocenianie



innych, choćby mniej doniosłych kandydatur, poza cesarską, np. 
Rożemberka, albo może niechęć ku nim, lub lekceważenie. Nie 
sądzimy, aby tak być miało. Prawda, Zakrzewski pomysł kan
dydatury uważał słusznie (nie znając do tego czeskich archiwów) 
za „zupełnie niedorzeczny", „bo jakże" — powiada — „mógł 
się z cesarzem lub jego synem współubiegać jego podwładny, 
bądź co bądź od niego zależny i którego powściągnąć nie byłoby 
mu trudno" (246— 7). Zresztą widać to było przecież już wów
czas z całego najlojalniejszego zachowania się samego Rożem
berka wobec kandydatury cesarskiej w obydwóch bezkrólewiach, 
zwłaszcza w drugim, kiedy nie był krępowany godnością cesar
skiego posła; mówiono o tym i głośno (Myszkowski, zob. Orzel- 
ski 397) i dyskretniej (cezarianie, Orzelski 519— 20). Zakrzew
ski jednak nie mógł po prostu zrozumieć logiki faktu, nazywał 
kandydaturę Rożemberka „zagadkową", zwłaszcza że o publicz
nych sprawach tak dobrze przecież poinformowany Orzelski, 
w tej tu zagadkowej, na wpół prywatnej, nigdy właściwie nie 
postawionej, przez siebie kandydaturze Rożemberka się nie orien
tował.

Otóż najistotniejszą zasługą nowej pracy prof. Macurka jest 
wydobycie na światło dzienne tego czeskiego materiału źródło
wego, który dla polskich badaczów był trudniej dostępny i albo 
zupełnie, albo niedość ściśle był wyzyskiwany, a przecież sprawę 
walnie naprzód posuwał. W szczegóły nie możemy niestety w tej 
krótkiej notatce wchodzić, podniesiemy jednak to, co dla dal
szych badań wydaje się nam najbardziej przydatne.

Nade wszystko podkreśla autor, i to z wielkim naciskiem, za
sadniczy błąd metodologiczny w traktowaniu dziejów Czech 
XVI w. Nie można przecież mówić w wieku XVI o gotowej już 
wtedy tej jakiejś racjonalistyczno-filozoficznej „Gesammtstaats- 
idee" w państwach Habsburgów. To za wcześnie; nie można 
mówić o polityce „Pragi" jako siedziby cesarskiego dworu (od 
r. 1583) — i nic więcej. Praga była naonczas dostojnym „Caput 
Regni" a na ratuszu jej widniał napis „Soli, soli, soli", czyli „ Je 
dynemu Słońcu Ziemi". Tych pomnikowych wyrażeń nie podaje 
skromny historyk czeski, ale za to przynosi on przestrogę, że 
Czechy XVI w. to są poważne stany czeskie, czyli „snem" (sejm) 
czeski, to jest rząd stanowy czeski, z czeską kancelarią, to są 
panowie najwyższej rady królewskiej, to jest sądownictwo ziem
skie, posiadające udział i wpływ na politykę zagraniczną —  
wszystko to o historyczne prawa narodu oparte instytucje, współ
działające z monarchią a nawet przeciwdziałające w razie po
trzeby, że konstytucji czeskiej nie jest nieznane nawet i to „de 
non praestanda oboedientia". Tak nas o tych rzeczach zawsze 
uczył prof. O. Balzer.

I tu zwrócimy się na chwilkę od J. Macurka do W. Zakrzew
skiego.

W. Zakrzewski podkreślał wciąż potrzebę porównawczych



badań nad stanowymi ustrojami krajów sąsiadujących z Polską; 
jak  gdyby domyślał się on nowego światła na rozwój polskiego 
sejmowania —  tak ciekawego, jak  rzadko które inne zagadnie
nie z dziejów Polski niepodległej —  jako humanista chciał może 
widzieć Polskę jako naród myślący wyższymi kategoriami, czu
jący głębiej i oddychający pełną piersią, diariusze zaś sejmowe 
i instrukcje sejmikowe XVI wieku pieścił jako swoje najmilsze 
chwile pisarskiego trudu i odpoczynku. Otóż gdy się czyta pracę 
Macurka i jego uwagi nad znaczeniem stanów czeskich w poli
tyce zagranicznej, w polityce wewnętrznej, w stosunku do dy
nastii odczuwa się wiele analogii w ustroju Czech i Rzeczypospo
litej Polskiej a zarazem właśnie ową potrzebę badań nad sejmo
waniem polskim i stanów czeskich, które prawdopodobnie od
działywały na siebie wzajemnie. Lecz przejdźmy już pokrótce 
do wyników. Zagadkowa kandydatura Rożemberka zrodziła się 
już w pierwszym bezkrólewiu, z inicjatywy polskiej, pośród 
przedstawicieli głównych obozów dysśydenckich (St. Szafraniec, 
A. Górka). Już w pierwszej elekcji R. stał na czele całej listy 
20 „Piastów", i był on „Piastem" jako Czech, tj. z polskiego po
czucia pokrewieństwa narodowego, jako dynasta skoligacony 
z Jagiellonami (żonaty z wnuczką Zygmunta I Starego), jako 
najznakomitszy i najzamożniejszy ze wszystkich panów w Cze
chach i w Polsce, jako tolerant. Oczywiście wtedy uchylał się od 
własnej kandydatury jako cesarski poseł. Najosobliwsze novum, 
że pozostający w najbliższym otoczeniu Henryka, jego podko
morzy Konrad Przecławski (Krupka), delegat protestantów do 
Paryża, jeszcze na trzy miesiące przed ucieczką króla przygoto
wywał porozumiewawcze narady Zborowskich z agentami Ro
żemberka, sam zaś miał umyślnie odwlekać ucieczkę Henryka 
tak, aby, i to prawdopodobnie za zgodą Henryka na kandyda
turę Rożemberka, postawić Habsburgów przed dokonanym fak
tem. Agitacja polskiej mniejszości różnowierczej za Rożember- 
kiem po ucieczce Henryka była wytrwałą, wierną i szczerą akcją 
polsko-patriotyczną i Rożemberk czuł, że ma poparcie, liczył się 
z koroną polską poważnie i życzył je j sobie; teraz mógł nie mieć 
skrupułów co do cesarza, mógł jednak tylko wierzyć, że sami 
Polacy ofiarują mu koronę dobrowolnie, i gdy cesarz wystąpił 
z kandydaturą, nie mógł odważyć się na publiczną akcję, w da
nym wypadku bowiem mógł na siebie ściągnąć zarzut zdrady, 
a z tym konfiskatę majątku i absolutyzm na Czechy. Obserwo
wany zewsząd przez agentów cesarskich (Dudycz) mógł kore
spondować tylko okrężnymi drogami, nie mógł posyłać pienię
dzy, w ogóle zaś od spraw polskich był trzymany z daleka, służ
bowo zajmowany przez cesarza w Niemczech i t. p. Długo nie 
wyjaśniona sytuacja w Polsce utrudniała mu również operowanie 
tym najważniejszym argumentem, jakim w każdorazowej elek
cji był pieniądz. Zdaje się zaszkodziła mu najbardziej niekato
licka większość sejmu czeskiego, napierana przez cesarza w rów



noczesnych staraniach jego o przeprowadzenie wyboru syna Ru
dolfa na króla czeskiego, co za sobą ciągnęło dopiero możliwość 
wyboru na cesarza w Rzeszy.

Rożemberk długo wybór Rudolfa przeciągał, ale gdy ta 
większość protestancka dała się cesarzowi ułagodzić ustępstwami 
(1575), w walce ustąpił; Rudolf został wybrany i koronowany, 
a ten fakt podziałał na Polaków zniechęcająco. Przeciw wybo
rowi Habsburga przez stronnictwo senatu nie było dla stronnic
twa szlacheckiego innego wyjścia jak  —  inny Piast, tj. Anna 
i Stefan Batory, jej przyszły małżonek. To rozdwojenie w Polsce 
było więc faktem podstawowym, główną przyczyną niepowodze
nia. Autor żywota W. Rożemberka, W. Brezan, dobrze to określa 
pisząc, że gdyby Polacy co do tego zgodnie i szczerze byli z sobą 
się porozumieli i rady u pana (Rożemberka) zasięgali i o niego 
u cesarza osobliwie zabiegali (aby się zrzekł beznadziejnej kan
dydatury), że pan tym dostojeństwem nie byłby pogardził (ży
wot R., 1847, str. 208).

Istotnie, Rożemberk był w położeniu niemało kłopotliwym, 
ale częściowo także z własnej winy: jako dziedzic wielkiej for
tuny mógł ostatecznie ryzykować nawet wszystko, gdyby koronę, 
choćby elekcyjną, ale wielkiego państwa, czuł się na siłach zdo
być (o ile polityka stanów czeskich byłaby za tym), ale jako 
głowa rządu krajowego miał zadanie przeprowadzenia wyboru 
Rudolfa na króla, sposobem praktykowanym w Czechach, tj. 
przez wydział stanowy. Polakom, niezgodnym co do swojej 
kandydatury, dał znać uczciwie — wpraszać się lub wkupywać 
na królestwo nie ma zamiaru, lecz o ileby legalnie, publicznie 
i jednozgodnie został wybrany, taką wtedy elekcją i bez ubliże
nia cesarzowi przeprowadzoną, nie chciałby wzgardzić — czyli 
stał po obydwóch stronach, że cesarzowi nie mógł być ani jaw 
nie przeciwstawiony ani przez dobrowolne odstąpienie tegoż od 
kandydatury na króla Polski pozyskany — to mogło być tylko 
powodem, dla zasadniczych przeciwników kandydatury habsbur
skiej, do odwrócenia się od Rożemberka ku Annie, wzgl. Stefa
nowi Batoremu. Innego wyjścia dla stronnictwa szlacheckiego 
nie było. Należy przy tym zaznaczyć, że Rożemberk był — co 
się tyczy finansowej hojności w czasie elekcji — bardzo roztrop
nym i oględnym i nie podawał bynajmniej swojej gry na awan
turniczy i demoralizujący handel lub hazard. Z przemówienia 
Rożemberka (za cesarzem) na elekcji znać duży nacisk na nie
bezpieczeństwo tureckie. Świeży, potworny najazd tatarski mówił
0 nim chyba jeszcze bardziej wymownie. Czy więc — summa 
summarum —  trzeźwo myśląc —  wysuwanie takiej kandydatury, 
wśród takich okoliczności, w sposób z góry tak problematyczny
1 chyba tylko uczuciowy —  miało rację realną i jaką —  to pyta
nie jest godne rozwagi i dalszych badań. Bo zważmy. Na sej
mach w Czechach Rożemberk miał niekatolicką większość, 
w Polsce miał za sobą niekatolicką mniejszość. Nie wykluczając



możliwości międzynarodowych, wzajemnych wpływów konfesyj
nych, trudno chyba brać na serio możliwości jakiejś wspólnej 
płaszczyzny działania, jakiegoś przeciwhabsburskiego politycz
nego porozumienia, świadczyłaby o tym okoliczność, że w akcji 
Rożemberka rola stanów czeskich nie ujawniła się. Zdaje się 
górowały tam nad wszystkim —  kwestia turecka (casus belli 
w razie jakiegokolwiek powiększenia się państwa habsburskiego) 
i stała zasada polityki stanów czeskich i samego Rożemberka — 
unikania za wszelką cenę nieporozumień i łamania dawnych 
układów Czech z Polską.

Czy stany czeskie mogły popierać kandydaturę Rożemberka: 
—  on sam nie mógł się ujawniać!, a cóż dopiero stany — to prze
cież byłaby rewolucja! i kto miał ją  zrobić? — Jeśli z polskiej 
strony wysunięto kandydaturę Rożemberka i włożono w nią wiele 
szlachetnego zapału i wiary, to jednak trzeba zaznaczyć, że ci, 
co akcją tą kierowali, musieli chyba nie zdawać sobie sprawy 
z trudności, nie robili rzeczy politycznie przemyślanej, do jrzałej: 
łatwiej też potem mogli ją  porzucić z konieczności, choć nie bez 
żalu. Tak, bo jak  każda wielka idea, tak i ta tutaj wielka kon
cepcja unii czesko-polsko-litewskiej wymagała głębokich prą
dów, ludzi i wielkich ofiar i pełnej świadomości, choćby tylko 
najbliższych celów i środków. A jednak idea czesko-polskiego 
porozumienia i współdziałania zwyciężyła realną siłą politycz
nej konieczności i obowiązku braterstwa obydwóch narodów.

Gdy Batory był już koronowanym królem, stany czeskie, 
morawskie, śląskie i łużyckie, zebrane na sejm w maju 1576 r. 
w Pradze, odmówiły cesarzowi pomocy w planowanej agresji 
na Polskę (niech się cesarz domaga korony słusznymi, pokojo
wymi sposobami), przy czym w Czechach tajemnie zbierano 
i szmuglowano do Polski broń dla Batorego.

Cesarz w tych warunkach nie mógł zaczynać walki z Polską. 
Walkę tę zatem uniemożliwiło nie tylko jego niezdecydowanie, 
choroba i śmierć — jak się dotąd mówi —  ale przede wszystkim 
bierny opór stanów wszystkich ziem czeskich.

W ostatnich rozdziałach swojej pięknej pracy J. Macurek 
uwydatnia jeszcze mocniej —  rzec można coraz dramatyczniej, 
przekonywująco, ścisły związek między swoją ulubioną ideą sło
wiańską, a realnymi jej podstawami.

Mówi o trzeciej elekcji i je j będzińskim epilogu.
Kiedy arcyks. Maksymilian zaprzysiągł artykuły elekcyjne 

w katedrze ołomunieckiej i stanął na granicy polsko-śląskiej, 
zależało na wojskowej akcji ziem czeskich. Otóż odmowne sta
nowisko stanów czeskich, odrzucających agresję na Polskę, bro
niących dawnych układów, zwłaszcza terytorialnych (Śląsk), 
przyczyniło się walnie do katastrofy Maksymilianowej pod By
czyną, umocniło stanowisko Zamoyskiego, pozwoliło mu postawić 
dogodne warunki kapitulacyjne. Kiedy po katastrofie byczyń- 
skiej gotowano się w Wiedniu do nowej agresji przeciwko Polsce,



trzeba było znów zyskać pomoc czeską. Otóż sejm czeski (28 .1.—  
23. II. 1588) stanął przed obawą utraty Śląska, który Zamoyski 
przecież łatwo mógł był zająć, a właśnie nie zrobił tego, zatrzy
mując się u granicy śląskiej.

Mieliż Czesi odrzucać pokojową postawę Polski, a wdawać 
się w niebezpieczną awanturę habsburską? Czeskie stany uchwa
liły pewne obronne zarządzenia wobec niejasnej sytuacji, ale 
odmówiły z góry środków utrzymania sił zbrojnych i użycia ich 
na cele ofensywne, zastrzegając, że komendantami mogą być je
dynie Czesi, nie osoby obcej narodowości, natomiast żądano na
tychmiastowych rokowań o pokój. Podobne stanowisko zajęły 
stany morawskie, śląskie i łużyckie.

W rokowaniach bytomsko-będzińskich stany czeskie stały 
wytrwale przy Zamoyskim, a delegaci Czech, mający pod prze
wodnictwem Rożemberka pierwsze miejsce w naradach, wywarli 
decydujący wpływ na pokojowy kierunek tych narad. Zamoyski 
w rozmowie z Rożemberkiem chwalił stanowisko Czechów jako 
poprawne („działali jako ludzie uczciwi"), podkreślał starszeń
stwo kulturalne Czechów i większą dojrzałość ich, mówił o obo
wiązku wzajemnej pomocy obu bratnich narodów wobec niebez
pieczeństwa niemieckiego, o wyswobodzeniu Czech spod jarzma 
Habsburgów a Słowian bałkańskich spod jarzma tureckiego, 
z pomocą Polski, podkreślając zaś swoje stanowisko na granicy 
śląskiej, wyraźnie zaznaczył, że Śląska nie zajął — jak autor 
pisze — aby Korona czeska poznała, jakim jest jego właściwy 
pogląd, tj. jak  pojmował on nieodzowną potrzebę pokoju czesko- 
polskiego i tego, aby Czesi i Polacy byli „dobrymi przyjaciółmi 
i sąsiadami".

Słusznie też sądzi J. Macurek, że pakt będziński jest nie tyle 
układem habsbursko-polskim, jak  raczej czesko-polskim, wygo
towanym przecież w czeskiej kancelarii i opieczętowanym czeską 
państwową pieczęcią, że jest on wybitnym dziełem tej dyploma
cji czeskich stanów, która Polsce umożliwiła odniesienie szeregu 
.zwycięstw nad Habsburgami.

Pracowity „zaścianek" albo „komora obfita a pełna" u prof. 
J. Macórka (str. 213— 270) przynosi m. i. niektóre większe po
zycje mozolnych poszukiwań bibliograficznych i archiwalnych, 
potrzebnych. Jest tu m. i. spis tych osobistości duchownych 
i świeckich, polskich, które w 2 poł. XVI w. działały na ziemiach 
czeskich, oraz notatki bibliograficzne do nich (214— 215), jest 
wykaz Polaków pracujących w służbie biskupa ołom. Stanisława 
Pawłowskiego i korespondencja tegoż z Polakami (249— 251), 
są cenne bibliograficzne wskazówki do historii ustroju czeskiej 
królewskiej rady (254) i do znaczenia umowy będzińskiej (266). 
Jeszcze jedną uwagę podamy przy dziełach tego rodzaju co 
praca J. Macurka z zakresu dziejów polskich XVI w. Zaiste 
rzadko która epoka dała Polsce tyle życia w historii, co te trzy 
pierwsze „wielkie" bezkrólewia, tak bogate w wypadki, o tak



ożywionej pracy publicznej, tak pełne ludzi, pomysłów, planów, 
nadziei i zawodów: „domestica mała, ąuibus Polonia haud pri- 
dem iactari coepit, dum considero, vix scio, an unąuam temporis 
curriculo magis varium rerum successum ulla regio senserit", pi
sze Orzelski, Interr. Pol. lib. I, 2.

Wszakże te „Rerum Polonicarum libri ab excessu Sigismundi 
Augusti" nie obudziły jakoś, po Świętosławie Orzelskim i Rein
holdzie Heidensteinie, Muz, choćby kulejących, byle gorliwych.

Zdaje nam się, że Wacław Sobieski i Józef Macurek, to są ci 
dwaj historycy, którzy głębiej zrozumieli i odczuli ten zwłaszcza 
epizod z owoczesnych dziejów Czech i Polski, który przed wie
kami byłby na pewno godzien Liwiuszowego pióra, a dzisiaj wi- 
nienby być obu narodom pokrzepieniem i drogą na przyszłość, 
gdyby jakaś uzdolniona głowa i ręka dała mu szatę godową 
w teatrze, napisawszy narodowy, czesko-polski dramat dla szer
szej widowni. Mamy tu na myśli wizję owego słynnego dialogu 
Rożemberka i Zamoyskiego w Będzinie, wizję Wawelu i Pragi, 
Vindobony i Romy i Warszawy z je j Wolą, wizję Kromlowa 
i Trzeboni, Stężycy i Jędrzejowa, Ołomuńca i Byczyny, Bytomia 
i Będzina, wizję obrad polskiego Senatu i polskiej Izby posel
skiej, czeskich stanów, wizję uroczystych wjazdów świetnych 
poselstw zagranicznych, ceremoniału powitań i pożegnań, echa 
poważnych wotów senatorów, głosy trybunałów szlacheckiego 
ludu: tyle bezcennych rysów przynosi tej epoce niestrudzony 
„reporter" owoczesny, świętosław Orzelski i poważny, klasyczny 
Reinhold Heidenstein, że starczyłoby i na dramaty i na trylogie.

Praca prof. J . Macurka przypomina znów potrzebę stałego 
czasopisma historycznego dla badania stosunków czesko-polskich.

Jarosław Wit Opatrny

J ó z e f  A n d r z e j  G i e r o w s k i ,  Sejmik generalny księstwa 
mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Prace 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 24. 
Wrocław 1948, str. 207.
Najpierw należy zauważyć, że autor zdawał sobie sprawę ze 

znaczenia sejmików w życiu królewskiej Rzeczypospolitej. We 
wstępie (str. 5) pisał on: „Chyba żadne studium nie zaznajamia 
tak dokładnie z najważniejszymi problemami państwa szlachec
kiego, jak  badanie życia sejmikowego. Czy to obserwując trady
cyjne formy organizacji sejmiku, czy wnikając w treść laudów 
i instrukcji, pozostaje się w bezpośrednim kontakcie z masą stanu 
szlacheckiego, z je j najpierwotniejszymi dążeniami, tendencjami, 
przekonaniami. Znaczenie hierarchii ziemskiej, wpływy poszcze
gólnych grup, walka o sprawowanie rządów na sejmikach, po
stawa wobec władz państwowych, czy najelementarniejszych 
potrzeb państwa, wobec innych stanów, zarysowują się z całą 
wyrazistością. Toteż pytając, czym była demokracja szlachecka, 
trzeba odpowiedzi szukać przede wszystkim w aktach sejmiko



wych.“ Tematem pracy według autora miała być ,,organizacja 
i działalność sejmiku mazowieckiego", a nie poznanie dążeń, 
poglądów, tendencyj, przekonań, jednym słowem całej ideologii 
szlachty mazowieckiej, jej ustosunkowania się do zagadnień go
spodarczych, społecznych, religijnych, kulturalnych, politycz
nych — co naszym zdaniem obok poznania organizacji sejmiku 
jest równie cennym, a może i ciekawym dla nas obrazem życia. 
Praca ta tym bardziej była wskazana, że autor miał cały ten 
materiał w rękach, sumiennie przegryzł się przez niego i mógł 
zeń wielostronnie korzystać. Autor oparł swe cenne studium na 
szerokiej podstawie źródłowej, zarówno rękopiśmiennej, jak 
i drukowanej. Wyzyskał on do swej pracy dostępne dziś źródła 
archiwalne z Krakowa, Warszawy i Wrocławia, pełną ręką 
czerpiąc przede wszystkim z bezcennych dziś Tek Pawińskiego, 
znajdujących się w zbiorach Komisji Historycznej Polskiej Aka
demii Umiejętności, zawierających, jak wiadomo, dziś już je
dyne odpisy laudów i instrukcyj wielu ziem Rzeczypospolitej. 
Korzystając z okazji, pragnę gorąco zachęcić historyków zarówno 
do czynienia odpisów i fotokopii z istniejących jeszcze zbiorów, 
byśmy mogli zabezpieczyć jeszcze to, co nam pozostało, jak  i do 
akcji wydawniczej tych akt sejmikowych.

Z zestawionych źródeł widać, jak mało jeszcze akt sejmi
kowych mazowieckich pozostało do dyspozycji historyka. W jak 
że szczęśliwszym położeniu są inne województwa z krakowskim 
na czele, które ma ich o wiele w ięcej; ale było to też „górne" 
województwo!

Również i opracowania zostały starannie i skrupulatnie 
uwzględnione. Uzasadnienie podjęcia omawianej pracy wydaje 
nam się całkowicie słuszne: wzgląd na specyficzny ustrój spo
łeczny Mazowsza oraz dość ubogą literaturę sejmików general
nych w ogóle.

W ośmiu rozdziałach autor omówił następujące sprawy: 
Najpierw przedstawił ogólną organizację sejmiku generalnego, 
wyliczając rodzaje sejmików, miejsce, terminy i porządek ob
rad ; omówił sposób głosowania, przedstawił nam urzędy sejmi
kowe z marszałkiem na czele. W rozdziale II pt. „Zasiąg tery
torialny generału i organizacja sejmików partykularnych" dał 
pogląd na te sejmiki, omawiając ich rodzaje, limity, liczbę 
uczestników oraz instrukcje na generały, wypowiadając przy 
tym szczególnie bardzo interesujące uwagi na temat wpływu 
stosunków społeczno-gospodarczych na sejmikowanie. W roz
dziale III zatytułowanym „Społeczne podłoże generału" opowie
dział nam o składzie społecznym sejmików, wykazując ograni
czenie praw gołoty oraz przedstawiając kryteria decydujące 
o obiorze marszałków. Rozdział IV poświęcono działalności se j
mików w czasie bezkrólewi, gdzie szczególnie interesujące jest 
stwierdzenie autora, że tylko w pierwszej elekcji utrzymano na 
Mazowszu zasadę yiritim, a potem pozostawiono wolną rękę



w przyjeździe uboższej szlachcie, zobowiązując do elekcji tylko 
bogatszą i dygnitarzy lub obierając posłów z ziem na elekcję 
(str. 73). Rozdział następny poświęcono sejmikowi generalnemu 
przedsejmowemu, omawiając jego skład, kwalifikacje posłów, 
rolę instrukcji poselskiej, odpowiedzialność posłów oraz ich po
stawę na sejmach. W tym miejscu omówiono w dużym skrócie 
i dość pobieżnie stanowisko Mazowszan wobec króla, duchowień
stwa, .mieszczan, chłopów i żydów; przedstawiono też nietole
rancję religijną Mazowszan ofaz projekty reform zwłaszcza se j
mowania. Szkoda, że tym najważniejszym sprawom poświęcono 
tak mało miejsca! Wspomniano też w tym rozdziale o sejmiku 
generalnym posejmowym. Wreszcie następne trzy rozdziały zo
stały kolejno poświęcone omówieniu skarbowości, wojskowości 
i sądownictwa sejmikowego. Zakończenie zbiera wyniki badań 
autora.

Szczególnie są cenne załączniki do pracy. A więc najpierw 
Jbardzo szczegółowe i wiele wnoszące materiału zestawienie 
wszystkich mazowieckich sejmików generalnych z lat 1572— 
1784, podające ich miejsce, czas, rodzaj oraz źródła; razem ze
stawiono około 150 sejmików. Drugi załącznik, również bardzo 
starannie opracowany, to wykaz marszałków sejmików general
nych mazowieckich podający prócz nazwiska marszałka i daty 
marszałkowania imię jego ojca oraz nazwiska senatorów w ro
dzinie, zamożność marszałka, a więc jego majątki, testamenty, 
zapisy; dalej rodzaj sejmiku, na którym marszałkowa!; sejmy, 
na które posłował wraz z funkcjami poselskimi na nich, godności 
ziemskie, ewentualnie dworskie i państwowe, piastowane przez 
marszałka. Niekiedy dodawano nadto jeszcze inne dane biogra
ficzne dotyczące marszałka. Powtarzam, zestawienie to bardzo 
celowe i pracowite, obejmuje ono około 70 nazwisk wraz z cen
nymi danymi. Szczególnie odda ono wielkie usługi takim wy
dawnictwom jak Polski Słownik Biograficzny. Osobno zestawiono 
według podobnego schematu wszystkich marszałków i posłów 
ziemi różańskiej i wiskiej z XVII i XVIII w. Prawdopodobnie ze 
względu na tak starannie opracowane wykazy, nie dano już na 
końcu dzieła skorowidza nazwisk i miejscowości; a szkoda, bo 
praca zyskałaby jeszcze przez to.

Autor zastosował następującą metodę pracy: przytaczał 
przykłady, podawał chronologicznie fakty dotyczące jakiegoś 
problemu, a potem z nagromadzonego materiału wyprowadzał 
własny wniosek, przeważnie słuszny. Jakkolwiek całość książki 
wykazuje, że autor opanował całkowicie materiał, że doskonale 
w nim orientował się i dał wielostronny obraz organizacji sej
miku generalnego na Mazowszu, nie uchronił się jednak od pew
nych niejasności i uchybień, które mogą wywołać zastrzeżenia, 
zresztą nie największego znaczenia. I tak w pierwszym roz
dziale, pisząc ogólnie o sejmikach w ogóle i wyliczając sejmiki 
(str. 10) oraz udział w nich szlachty, a nawet przedstawicieli



mieszczan, zapomniał, że często i kler, ściśle mówiąc, kapituły 
wysyłały swych deputatów na sejmiki partykularne. ,Tak np. 
było w Proszowicach w XVII w. Czy mieli oni tam głos" decydu
jący? — raczej nie. Sejmiki nie zawsze zbierały się ,,w określo
nym tradycją miejscu", jak pisze autor. Wskutek zarazy („mo
rowego powietrza") odbywały się też gdzie indziej. Szlachta 
zebrana na pospolite ruszenie mogła też sejmikować na innym 
miejscu. Np. krakowskie w Proszowicach, ale też u św. Francis 
szka w Krakowie lub pod Kazimierzem, a nawet w Warszawie 
na konwokacji (1632). Nie możemy się też zgodzić, by zawsze 
„pod względem zasięgu terytorialnego sejmikowi partykularnemu 
odpowiadała ziemia" (str. 10 ), gdyż i powiaty odbywały własne 
sejmiki, np. powiat biecki lub czchowski. Sejmik generalny zaś 
obejmował czasem kilka województw, np. generał korczyński. 
Uniwersały sejmikowe nie tylko „proklamowano" (str. 16) na 
sejmikach partykularnych i po grodach, ale je też oblatowano, 
o czym zapomniał autor dopisać. Należy też uzupełnić autora,* 
że listy królewskie pisane do urzędników i wybitniejszej szlach
ty, a przesyłane na ręce starostów, były często wysyłane bez 
adresów, widocznie dlatego, żeby starosta według własnego 
uznania doręczał je przodującej szlachcie. W sprawie terminów 
odbywania sejmików, zwłaszcza w pierwszej połowie XVII w., 
to musimy stwierdzić wbrew autorowi, że nie odbywały się one 
w jednym czasie w całej Rzeczypospolitej. Widać to z uniwer
sałów i Voluminów Legum. Zapłata za trud poselski zwała się 
salarium lub solarium, a nie „pewna zapłata" (str. 8 6 ) i jeszcze 
w XVII w. wypłacał im je często sejmik, a nie skarb królewski. 
Nie mogę też zgodzić się z autorem, by przeciwstawiać ziemiań- 
stwo magnaterii (str. 45 i 65) ; wszak magnateria była też zie- 
miaństwem. —  O roli senatorów świeckich na sejmikach stanow
czo napisano za mało (str. 47), a o senatorach duchownych nic. 
Wszak sam autor stwierdza (str. 46), że woj. mazowieckie roz
ciągało się na terenie dwu diecezyj, płockiej i poznańskiej. 
Czyżby ci biskupi i kapituły nie mieli nic do powiedzenia na ge
nerałach mazowieckich ? — Przy porównywaniu stosunków spo
łecznych sejmiku mazowieckiego z innymi sejmikami autor oparł 
się tylko na materiale drukowanym, choć zachował się wcale ob
szerny rękopiśmienny; przez c o  materiał porównawczy, którym 
dysponuje autor, był ograniczony i niepełny. Mimo te braki za
równo rozważania, jak  i wnioski z nich na temat stosunków spo
łeczno-gospodarczych są słuszne i bardzo ciekawe. —  W roz
dziale „Sejmik generalny przedsejmowy" nie wydaje mi się ja 
sno postawiona sprawa, czy generał wysyłał wspólnych posłów 
na sejmy wtedy, jeśli układał wspólną z ziemiami instrukcję 
(str. 76). Natomiast warto podkreślić, że posłowie mazowieccy 
nie byli stosunkowo tak skrępowani instrukcjami, jak  w innych 
ziemiach, i nie tak pociągani do odpowiedzialności za ich prze
kroczenie. Ciekawie też powstawała generalna instrukcja, mia



nowicie wybierano artykuły tej ziemi, z której pochodził mar
szałek generału. W ogóle rozdział V pt. Sejmik gen. przedsej
mowy należy do najciekawszych. Pokazało się z niego, ile inte
resujących problemów można wydobyć z akt sejmikowych, choć 
autor nie wykorzystywał wszystkich możliwości, przedstawiając 
poglądy Mazowszan i ich ustosunkowanie się do różnych proble
mów tylko w dużym skrócie i jakby na marginesie spraw ustro
jowych. Między innymi autor podkreślił usilne starania szlachty 
mazowieckiej o przywiązanie chłopów do ziemi i walkę z ich 
zbiegostwem. Pokrywa się to z moimi stwierdzeniami co do te
renu państwa tarnopolskiego, gdzie z końcem XVII w. wielu 
było zbiegów chłopskich z Mazowsza, jak  -wskazują na to ich 
nazwiska (np. Jaśko Mazur, Staszko z Mazowsza).

Co do sejmików posejmowyćh autor pomieszał (str. 99— 100) 
pojęcia. Rozróżnia on i przeciwstawia sejmiki relacyjne i posej- 
mowe, nie rozgranicza jednak ich kompetencji, a raczej tak je 
podaje, że sprowadzają się one do tych samych zadań. Tymcza
sem za Kutrzebą i na podstawie własnych badań możemy przy
jąć, że sejmiki relacyjne to to samo co posejmowe; a właściwie 
można to tak sprecyzować, że na sejmikach posejmowyćh zwy
czajnie składano relacje. Można więc przyjąć, że sejmiki rela
cyjne były pewną odmianą sejmików posejmowyćh.

Autor nie podał też, kto zwoływał sejmiki posejmowe, mia
nowicie król według uniwersału poborowego lub wojewoda. Na 
str. 100 autor stwierdza, że relacje posejmowe posłów na sej
mikach nie były potwierdzeniem trzymania się przez nich in
strukcji, lecz tylko relacją z ich działalności; miały więc cha
rakter sprawozdawczy, a nie inkwizycyjny. Moim zdaniem spro
wadza się to do jednego i tego samego, bo przez relację spraw
dzano właśnie, o ile posłowie trzymali się instrukcji. Zresztą były 
wypadki, że pociągano posłów do odpowiedzialności. Właśnie 
przez kontrolę nad wykonywaniem instrukcji rozciągano władzę 
nad sejmem i poza sejm. Gdyby nie badano realizacji instrukcji, 
nie uchwalano by ich tak precyzyjnie i nie kazano by ich potem 
zaprzysięgać.

W rozdziale VI ,,Skarbowość“ zasługuje na podkreślenie 
fakt, że sejmiki decydowały nie tylko o sprawach skarbowych 
lokalnych, ale jakże często brały wszelkie podatki na siebie, nie 
pozwalając posłom na nic godzić się na sejmie i wszystkie 
uchwały skarbowe brać ,,do braci“ na sejmik. Poza tym w roz
dziale tym znalazły się sprawy dotyczące uchwalania podatków, 
egzekwowania ich oraz szafowania nimi, wreszcie sądów skar
bowych i dystrybucji soli. I tu materiał porównawczy wzięto 
tylko ograniczony, bo drukowany.

Rozdział VII poświęcono „Wojskowości". W tym rozdziale 
mam zastrzeżenia, czy „żołnierz powiatowy" był tylko zastęp
czym zamiast pospolitego ruszenia, jak  utrzymuje autor (str. 130 
i n.). Twierdzę, że żołnierzem powiatowym nazywano też wszel-



kie wojsko powołane przez województwo, np. w chwili niebez
pieczeństwa dla obrony województwa, i za pieniądze sejmikowe 
zaciągnięte. Warto też tu zanotować, że na Mazowszu brak było 
jednolitej organizacji pospolitego ruszenia, choć generał ich de
cydował w ogóle o pospolitym ruszeniu i rozdzielał ciężary z nim 
związane na* poszczególne ziemie.

Ostatni rozdział to „Sądownictwo", który nie budzi żadnych 
zastrzeżeń i nie wnosi też żadnych szczególnych rewelacji. 
Książkę zamyka „Zakończenie" przynoszące powtórzenie wnio
sków, przeważnie znanych już z poszczególnych rozdziałów 
pracy. Nie mogę jednak zgodzić się z twierdzeniem autora (str. 
165, 169), że sejmik gen. korczyński utrzymywał się tylko do 
początków XVII w. lub że zwoływano go tylko potem spora
dycznie. Uniwersały królewskie przedsejmowe niemal stale obok 
daty sejmów zapowiadały sejmiki gen. korczyńskie, a równo
cześnie odbywające się przed nimi sejmiki proszowskie. Zwo
ływano więc sejmik gen. korczyński prócz znanych terminów 
w Kutrzeby, Akta sejmikowe woj. krakowskiego, t. I: 19. 8. 
1621; 17. 12. 1624; 7. 1. 1626; 22. 9. 1627; 19. 6. 1628; 30. 12. 
1628; 6. 11. 1629; 25. 9. 1630; 1. 3. 1632; 10. 1. 1635; 30. 12. 
1636; 22. 2. 1637; 15. 9. 1639; 30. 7. 1641; 21. 1. 1643; 5. 10. 
1646; 25. 4. 1647; 25. 10. 1649; 22. 11. 1650; 5. 1. 1651; 9. 7. 
1652; 23. 1. 1653; 26. 5. 1654; 10. 5. 1655; 18. 2. 1669. Sejmik 
więc korczyński zwoływano niemal corocznie, ale tylko do roku 
1655, a potem tylko sporadycznie. Nie ma więc mowy o „upadku" 
generału korczyńskiego od początku XVII w. Dla ścisłości na
leży dodać, że nie zawsze odbywał się w terminie zwołania. 
Drugie moje zastrzeżenie dotyczy uwagi autora w Zakończeniu 
o pojęciu „rządów sejmikowych", odnoszących się według au
tora tylko do wewnętrznych spraw ziemskich, kiedy sejm nie
domagał i nie dochodził, kiedy osłabły sejmiki generalne. A prze
cież na sejmikach partykularnych omawiano, wpływano, a czę
sto i decydowano o sprawach ogólnopaństwowych, w razie sprze
ciwu tamując tok obrad sejmów. Zresztą, czy kompetencje sej
mów i sejmików były kiedykolwiek rozgraniczone?

Prócz przytoczonych zastrzeżeń niemile uderza nas fakt, że 
cenną tę pracę psują nie dość czujna korekta, nie zmodernizowana 
pisownia cytat ze źródeł oraz pewne niejasności stylistyczne, 
jak  np. na str. 71 „rytm bezkrólewia", na str. 74 wybierano na 
sejmiku gen. następcę wojewody (chyba zastępcę) itp.

Całość pracy, pomimo pewnych moich uwag i zastrzeżeń, 
wydaje mi się, że zasługuje na pełne uznanie. Autor zadał sobie 
naprawdę wiele trudu, by zgromadzić możliwie wszystkie ma
teriały; umiał je odpowiednio ugrupować, posegregować, a na
stępnie wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Jeśli one dotyczą 
tylko Mazowsza, są przeważnie słuszne; dopiero przy uogól
nianiu wniosków na całość Rzeczypospolitej powstały pewne 
usterki. Uważam za jedyne uchybienie, że w założeniu swoim,



skoro już autor przejrzał tyle materiału, nie postawił sobie za 
cel swych badań obok poznania organizacji sejmiku generalnego 
mazowieckiego również poznanie ideologii szlachty mazowiec
kiej, a więc je j życia we wszystkich jego przejawach.

Adam Przyboś

C z a p l i ń s k i  W ł a d y s ł a w ,  Polska a Prusy i Brandenburgia
za Władysława IV. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Na
ukowego. Seria A. Nr 6, s. 283.
Jakkolwiek po wojnie ukazał się szereg prac, poświęconych 

stosunkom polsko-niemieckim, to przecież większość z nich miała 
charakter albo po prostu popularny, albo, co najwyżej, starała się 
w syntetycznym rzucie przedstawić wyniki dotychczasowych ba
dań w tej dziedzinie. Natomiast prac analitycznych, opartych
0 nowe materiały źródłowe, pojawiło się niewiele. Taki stan rze
czy odpowiadał zresztą potrzebom chwili. Obecnie jednak, kiedy 
na sprawę tych stosunków staramy się spojrzeć mniej od strony 
uczucia i wspomnień okupacyjnych, a więcej od strony rozsądku, 
kiedy i w Niemczech budzą się nowe siły, z którymi może będzie 
się nam łatwiej porozumieć, badania historyczne muszą zwrócić 
się ku tym zagadnieniom, które dotąd były zaniedbywane, mu
szą skierować się ku tym czynnikom, których omawiania skrzęt
nie unikali dotychczasowi historiografowie. Tego rodzaju bada
nia powinny być oparte przede wszystkim na pracach analitycz
nych, wykorzystujących szeroką, często nie uwzględnianą do
tychczas postawę źródłową. Szczególne zadanie czeka pod tym 
względem historyków czasów nowożytnych i nowoczesnych. Dla
tego też warto zwrócić na tym miejscu uwagę na pracę prof. 
Czaplińskiego o stosunkach polsko-pruskich za Władysława IV.

Zagadnienie to nie było całkiem obce historiografii polskiej. 
Zwrócił już na nie nieco uwagi Szelągowski, później badał tro
chę dokładniej Piwarski w swej pracy o Prusach Wschodnich. 
Dopiero jednak praca Czaplińskiego naświetla je wszechstronnie
1 definitywnie, korygując dotychczasowe błędne poglądy i wpro
wadzając wiele nowego materiału faktycznego. Aby osiągnąć 
takie rezultaty, autor nie tylko wykorzystał źródła drukowane 
i literaturę zagadnienia, ale również przeprowadził mozolne po
szukiwania archiwalne w ważniejszych archiwach krajowych 
oraz w licznych zagranicznych (w berlińskim, królewieckim, 
wiedeńskim, paryskim, kopenhaskim i sztokholmskim). Zebrany 
został w ten sposób bogaty materiał źródłowy, który może być 
uzupełniony tylko przez jakieś drobne, przyczynkarskie badania.

Przy cytowaniu źródeł, pochodzących z archiwów zagranicz
nych, można wysunąć zastrzeżenie, które zresztą nie tyczy się 
specjalnie omawianej pracy, ale w ogóle przyjętego u nas spo- 
scM  cytowania obcych materiałów źródłowych. Chodzi o to, że 
o ile przy polskich archiwach czy zbiorach archiwalnych podaje 
się dokładnie inwentarzowy numer rękopisu, o tyle przy zagra



nicznych tego się nie czyni, ograniczając się tylko do wyszcze
gólnienia rodzaju i daty źródła i ogólnikowego podania archi
wum, w którym się znajduje. Wydaje się, że ze względu na in
teres przyszłych badaczy przydałaby się przynajmniej krótka 
charakterystyka czy podanie zespołów archiwalnych, w których 
znajdują się przytaczane źródła. Poza tym drobnym zastrzeże
niem praca może służyć przecież jako wzór sumiennie przepro
wadzonej roboty historycznej, gdzie każdy fakt znajduje swoje 
oparcie w wyraźnie określonej podstawie źródłowej. Pod tym 
względem należy więc ona również w naszej powojennej pro
dukcji historycznej do wyjątków.

Autor kładzie główny nacisk w swej pracy na lata 1632— 
1641; lata następne, do śmierci króla (1648), zajmują tylko 12 
stron, są więc wyraźnie potraktowane marginesowo, zapewne 
dlatego, że sprawy pruskie nie odgrywają w tym okresie więk
szej roli w polityce polskiej. Szczegółowo, miejscami może na
wet zbyt szczegółowo ze szkodą dla zwartości całego dzieła, 
przedstawia autor udział i rolę Prus w czasie bezkrólewia po 
śmierci Zygmunta III, zagadnienie uzyskania przez elektora tzw. 
„Responsum Cracoviense“ , związek między polityką pruską Wła
dysława IV a jego próbami mediacji w wojnie trzydziestoletniej, 
udział pruski w przygotowaniu i przebiegu rokowań w Sztum
skiej Wsi, próbę rozszerzenia ingerencji królewskiej w Prusiech. 
Książęcych, sprawę ceł morskich, wreszcie kwestię następstwa 
po Jerzym Wilhelmie i ostatni hołd pruski. Chodzi więc o roz
wój stosunków wyraźnie pokojowych, kiedy nie brak nawet prób 
współpracy między królem a elektorem na terenie polityki mię
dzynarodowej (sprawa mediacji czy usiłowania sprowokowania 
wojny ze Szwecją).

Stosunki polsko-pruskie w tym okresie nie były bynajmniej 
stosunkami równego z równym. Przy Rzeczpospolitej, która 
przeżywała właśnie apogeum swej potęgi, państwo elektora nie 
mogło odgrywać roli poważnego partnera. „Niejeden polski ma
gnat uważał się w gruncie rzeczy za kogoś znacznie możniej
szego i ważniejszego od księcia pruskiego, szlachta zaś widziała 
w nim w pierwszym rzędzie wasala Polski, którego można w ra
zie potrzeby ukrócić, posyłając do niego odpowiednią komisję'* 
(s. 8). Taki stosunek do Prus miał zresztą przetrwać do począt
ków XVIII wieku, powodując niebezpieczne niedocenianie sił 
tego państwa wśród szlachty polskiej. Ze strony pruskiej w tym 
czasie istnieje natomiast szacunek wobec potęgi Rzplitej. Jesz
cze w 1632 r. „szczytem marzeń" elektora jest, by „jego dom 
sam kiedyś dojść mógł do korony polskiej" (s. 8). Przy ocenie 
wzajemnych stosunków autor zwraca uwagę także na ważną 
rolę w owym okresie antagonizmów religijnych, natomiast pod
kreśla, że „stosunkowo małą rolę odgrywał w ówczesnych sto
sunkach obu państw antagonizm narodowy" (s. 10), nie twier
dząc jednak, by takiego antagonizmu wówczas w ogóle nie było.



W swej pracy umiał też autor odciąć się od dość pospolitego 
w naszej i niemieckiej literaturze historycznej przeceniania roli 
tego czynnika. Natomiast wydaje się, że większy nacisk można 
było położyć na znaczenie stosunków gospodarczych między obu 
państwami. Autor wprawdzie wyraźnie zaznacza, jak  wielką 
rolę odgrywały kwestie pieniężne, jak  dalece wpływała zwłasz
cza na politykę króla sprawa zapłacenia czy niezapłacenia 
przez Prusy należnych subsydiów, do jakiego stopnia stanowi
sko magnatów polskich zmieniało się pod wpływem kubanów 
pruskich (przy staraniach o uzyskanie ,,responsum cracoviense“ 
w 1633 r. poseł pruski rozchodował w tym celu ponad 30.000 złp), 
nie zajmuje się jednak bliżej sprawą stosunków gospodarczych. 
A jednak na tej drodze dałoby się niejedno zagadnienie jeszcze 
dokładniej oświetlić, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek szlachty 
polskiej do kwestii pruskiej i o stanowisko miast pruskich. Od
bijają się na tym zaniedbania naszej historii gospodarczej, która 
nie wyświetliła dotąd roli portów wschodnio-pruskich w handlu 
dawnej Rzeczypospolitej, ani nie zbadała jeszcze rywalizacji 
gospodarczej szlachty wielkopolskiej i brandenburskiej o eks
port zboża Odrą i przez Szczecin.

Polityka polska wobec Prus była reprezentowana przez dwa 
zasadnicze kierunki, które bez większej przesady można na
zwać królewskim i szlacheckim. Autor głównie zajmuje się 
pierwszym z nich, bo też ostatecznie to król w sprawach pru
skich decydował, a głosy szlacheckie stanowiły tylko niezbyt 
harmonijny z nim akompaniament, który król w razie potrzeby 
wzmacniał lub przytłumiał. Polityka królewska miała wyraźnie 
dynastyczny charakter i wiązała się blisko z całą osobowością 
władcy, którego ciekawą sylwetkę, znacznie odbiegającą od mo
dnych dotychczas zachwytów nad Władysławem IV, daje autor. 
Najdotkliwiej na interesach polskich miała się odbić pewna 
chimeryczność dążeń królewskich, połączona z lekceważeniem 
drugoplanowych osiągnięć i brakiem konsekwencji. Dzięki temu 
Władysław IV nieraz odrzucał dla nieosiągalnych celów „wcho
dzące mu w ręce“ okazje, o które później musił ubiegać się bez
skutecznie. Nic dziwnego, że pod takim kierownictwem mimo 
przelotnych sukcesów ostateczny bilans polityki pruskiej był 
dla Polski ujemny. Pod tym względem górował nad nim jego 
przeciwnik, Jerzy Wilhelm, który, mimo że znacznie słabszy, 
„z uporem i wytrwałością, czasem nawet z niespodziewaną zu
chwałością, odpierał każde posunięcie, mogące wzmocnić łącz
ność jego ziem z Polską" (s. 240). Ogólnie można stwierdzić, 
że zagadnienie polityki królewskiej wobec elektora zostało 
przedstawione całkowicie przekonywująco i wyczerpująco.

Stosunek ówczesnej opinii publicznej polskiej wobec kwestii 
pruskiej został przedstawiony raczej drugoplanowo, zgodnie 
zresztą z tematem. Nie przeszkodziło to wcale autorowi w zu
pełnie trafnym ujęciu tego zagadnienia i wykazaniu, że szlachta



była nastawiona wrogo wobec rządów elektorskich w Prusiech 
Wschodnich i chętnie witała każcie wzmocnienie więzów, łą
czących je z Rzeczpospolitą. Na poparcie tej tezy mogę przyto
czyć kilka danych z terenu Mazowsza. Mazurzy, granicząc 
z Prusami, dostrzegali też sprawy pruskie lepiej niż inna szlach
ta. Przez uchwały ich sejmików przebija się też przez cały 
wiek XVII wyraźna niechęć wobec elektorów. Tak po śmierci 
Jerzego Wilhelma pojawiły się na Mazowszu głosy, domagające 
się odebrania Hohenzollernom lenna pruskiego, by „raczej na 
prowincję domus regiae to księstwo obrócone było“ (instrukcja 
sejmiku różańskiego z 9. VII. 1641 w zbiorach Komisji Histo
rycznej PAU). Na Mazowszu ważnym źródłem niezgody były 
zatargi pograniczne. Instrukcje sejmikowe pełne są skarg o prze

kuwanie granic, nieoddawanie zbiegłych poddanych, więzienie 
szlachty mazowieckiej w Prusiech, nawet morderstwa i gwałty, 
tetąd domaganie się komisji granicznych z Prusami, które 
uchwali też sejm 1641 i 1647 r. Książę pruski nie chciał ich jed
nak uznać, co niemało burzyło szlachtę. Dochodziło do tego, że 
szlachta polecała posłom wstrzymać tok spraw sejmowych, póki 
by albo książę nie uznał komisji, albo nie przyjęto jakiegoś sku
tecznego sposobu przeprowadzania ich uchwał (instrukcja wiska 
z 2. I. 1643 w zbiorach j. w.).

Na zakończenie trzeba podkreślić b. staranną korektę. Je 
dyny jej poważniejszy błąd to użycie na s. 25 w. 20 wyrazu 
„elekcji" zamiast „konwokacji". W sumie ocenić trzeba oma
wianą pracę jako jedną z najbardziej wartościowych pozycji 
historycznych, poświęconych stosunkom polsko-niemieckim.

Józef Gierowski

J e r u s a l i m s k i j  A. S . : Polityka zewnętrzna i dyplomacja im
perializmu niemieckiego z końcem XIX wieku (Wnieszniaja 
politika i dipłomatija giermanskogo imperializma w końce 
XIX wieka). Moskwa-Leningrad 1948. Wyd. Ak. Nauk 
ZSRR, s. 767.
Obszerne swoje dzieło poświęcił autor problematyce polityki 

zewnętrznej imperializmu niemieckiego w okresie, w którym za
czął on stawaę się imperializmem światowym. Okres ten obej
muje czasy od kryzysu transwaalskiego w latach 1895— 1896, 
kiedy po raz pierwszy wyszła na jaw cała ostrość przeciwieństw 
pomiędzy imperializmem niemieckim i angielskim, do począt
ków światowego kryzysu ekonomicznego w r. 1900, kiedy skar- 
telizowany przemysł niemiecki osiągnął taką siłę, że można już 
mówić o nowym etapie imperialistycznej agresji Niemiec. Ten 
właśnie imperializm niemiecki stanowić miał źródło ciągłych 
agresyj wojennych i przyczynę dwóch wojen o panowanie nad 
światem. W dobie dzisiejszej, kiedy coraz jaskrawiej uwidocz
niają się podobne tendencje imperializmu anglo-amerykańskiego,



praca autora staje się specjalnie aktualna. Nic też dziwnego, że 
olbrzymiego trudu przeorania materiału historycznego z tego 
okresu i ujęcia go w prawdziwie naukową syntezę podjął się 
właśnie jeden z uczonych Związku Radzieckiego, kraju, który, 
stojąc na czele państw walczących o pokój, musi sięgnąć jak  
najgłębiej w istotę historycznych czynników uniemożliwiających 
czy utrudniających te dążenia.

Oficjalna historiografia niemiecka, jak  zwykle zaciemniała 
i fałszowała właściwy obraz rzeczy, byle tylko nie uwidoczniać 
winy monopolistycznego kapitału i junkierstwa niemieckiego, 
którego reprezentant przecież, Bismarck, był autorem koncepcji 
rozwiązywania wszystkich problemów dotyczących Niemiec — 
wyłącznie na drodze militarnej. Przedstawiciele burżuazyjnej 
historiografii niemieckiej usiłowali wszystkie przejawy polityki 
zewnętrznej Niemiec w omawianym okresie sprowadzić do nie
korzystnego położenia geograficznego Niemiec w samym cen
trum Europy, próbowali w związku z tym stawiać koncepcję 
konieczności stałego przeciwstawiania się wrogiemu otoczeniu. 
Stanowiąc centrum Europy, Niemcy musiały — zdaniem ich — 
być specjalnie silne, bo inaczej słaba byłaby Europa. W ten 
sposób powstawał słusznie przez autora podkreślony paradoks, 
że wszyscy przeciwnicy silnej Europy środkowej (scil. Niemiec) 
byliby przeciwnikami pokoju! (Oncken). Nawet po pierwszej 
wojnie światowej usiłowali uczeni niemieccy rehabilitować mili- 
taryzm twierdząc, że Niemcy wojny nie przegrały, skapitulo
wawszy tylko na skutek rewolucji wewnętrznej. Co więcej, re
habilitowano też imperializm sugerując, że Niemcy budowały 
go tylko pokojowo, na drodze dyplomatycznej (Hartung). W po
wojennej historiografii niemieckiej dadzą się nawet odnaleźć 
koncepcje ubolewające nad tym, że nie doszło przed wojną do 
zbliżenia angielsko-niemieckiego, rzekomo możliwego i celowe
go, przy czym tezy te stawiano zapominając, rzecz prostato za
sadniczych przeciwieństwach między tymi dwoma państwami 
w okresie przedwojennym.

Praca autora ma dostarczyć dowodów na to, że polityka 
imperializmu niemieckiego pozostawała w ścisłym związku 
z ekonomicznym rozwojem Niemiec, idąc jednocześnie po linii 
interesów junkiersko-burżuazyjnej kliki. Stąd też wiele miejsca 
poświęca autor wewnętrznym sprawom Niemiec, a w szczegól
ności walce klas i partyj. Właśnie te partie, które reprezento
wały interesy klas panujących w Niemczech, użyczały jak  naj
dalej idącego poparcia polityce imperialistycznej, mając przy 
tym na widoku odciągnięcie niemieckich mas pracujących od 
prowadzenia walki klasowej. Niemiecka socjaldemokracja nato
miast nie rozumiała istoty imperializmu niemieckiego, bo nie 
dostrzegała zależności polityki zewnętrznej od kapitału. Przed
stawienie i krytyka polityki niemieckiej na płaszczyźnie klasowo- 
partyjnej jest w ogóle bodajże najmocniejszą partią książki Je-



rusalimskiego, co potwierdzają też recenzenci radzieccy (A. Na- 
rocznickij w ,,Woprosach istorii“ 1949, 4, s. 130).

Autor wyzyskał obfity materiał rękopiśmienny z Archiwum 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR, przede wszystkim re
lacje posłów rosyjskich z Berlina, Wiednia, Londynu, Paryża 
i Rzymu; nadto zbiory opublikowanych dokumentów, literaturę 
pamiętnikarską, prasę zwłaszcza niemiecką i literaturę fachową. 
W analizie historiografii niemieckiej oparł się autor na dorobku 
klasyków marksizmu-leninizmu. Pozytywne strony tej metody 
uwidoczniają się już w charakterystyce podstawowego wydaw
nictwa aktów dyplomatycznych: ,,Die grosse Politik der euro- 
paischen Kabinette 1871— 1914“ , określonego przez autora jako 
zbiór zestawiony tendencyjnie. W zamierzeniach wydawców le
żała dążność do zrzucenia z Niemiec odpowiedzialności za wy
buch wojny, co starano się osiągnąć przez specyficzny dobór do
kumentów, publikowanie części ich w skróceniu, zaniechanie 
zasady chronologicznej i tendencyjne objaśnienia.

Charakteryzując imperializm niemiecki, autor wychodzi od 
jego początków, uwzględniając też rolę Bismarcka w zjednocze
niu Niemiec. Zjednoczone Niemcy były monarchią przesiąkniętą 
na wskroś militaryzmem, samo zjednoczenie zaś było tylko ma
ską dla despotyzmu pruskiego. I chociaż zjednoczenie Niemiec 
było bezwzględnie dziełem historycznie postępowym, to jednak 
oparcie ich na reakcyjnym prusactwie i dążenie do hegemonii 
Niemiec w Europie wywoływało nienawiść sąsiadów. Europa 
rozpadła się — zdaniem autora — na dwa obozy dlatego, że 
Niemcy zjednoczyły się nie na podstawie demokratycznej, lecz 
siłami reakcji. Coraz bardziej uwidoczniała się przy tym kon
kurencja angielsko-niemiecka, zwłaszcza że rozmiary produkcji 
przemysłu niemieckiego stale rosły. Autor przedstawia rozwój 
tego przemysłu od r. 1871, zwracając uwagę na przejście od 
wolnej konkurencji do panowania monopoli, które właśnie 
w Niemczech rozwinęły się szeroko, oraz na potęgę kapitału fi
nansowego. Na tej podstawie tworzyła się oligarchia finansowa, 
właściwy pan kraju. Potentaci finansowi wpływali na, politykę 
przez pewne frakcje Reichstagu, subsydiowaną przez siebie 
prasę itd. W r. 1897 kapitał niemiecki uczestniczył już w 40 
kartelach międzynarodowych. Suma niemieckich inwestycyj 
w krajach pozaeuropejskich wynosiła wtedy 7—8 miliardów 
marek. Obroty handlowe stale się zwiększały, przy czym spe
cjalnie rósł handel morski. Wprawdzie w związku z rozwijają
cym się stale przemysłem wartość wwożonych surowców prze
wyższała wartość eksportu, lecz z nadwyżką pokrywały to do
chody z przewozu obcych towarów, z inwestycyj zagranicznych, 
z eksploatacji kolonij, z zagranicznych spekulacyj wielkich nie
mieckich banków, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, w Chinach, 
Austrii, Italii, Rumunii, Rosji i w krajach skandynawskich.

Imperializm niemiecki wyszedł na widownię po zasadniczym



ukończeniu podziału świata. Bismarck zdobył tylko niewielkie 
kolonie, a jego następca Caprivi usiłował nawet wciągnąć Anglię 
do trój przymierza przez zaniechanie polityki kolonialnej i ogra
niczenie rozbudowy floty. Próby te nie spotkały się jednak 
z uznaniem przedstawicieli niemieckiego imperializmu, którzy 
właśnie w tym czasie stworzyli „Związek Pangermański". Miał 
on układać plany ekspansji i formować politykę niemieckiego 
imperializmu. Kiedy już z całą wyrazistością uwidoczniły się in
teresy kapitału finansowego, zaczęła się formować jego ideo
logia, oparta na najbardziej reakcyjnych tradycjach, m ająca 
swoich apologetów w nauce, poezji i filozofii. Autor nazywa to 
mesjanizmem imperialistycznym; odzwierciedlił się on w Niem
czech. w teorii wyższości rasowej, zjednoczenia wszystkiego co 
germańskie i w planach ujarzmienia całego świata ogniem i mie
czem. Imperializm wytworzył swój odrębny język dyploma
tyczny i swoją polityczną ekwilibrystykę, np. tajny udział 
w kilku kombinacjach międzynarodowych, z których każda 
miała różne cele. Układy sił nieustannie się zmieniały; zatra
cono należyte pojęcia o przyjaźni i gwarancjach. Główną za
sadą stał się brak wszelkich zasad.

Pod koniec r. 1893 zaczęto w Niemczech nawoływać do 
aktywnej polityki kolonialnej. Zbiegło się to z uzewnętrznieniem 
apetytów angielskich na złotonośny Transwaal. Niemcy jednak 
też wchodziły w kontakty z Transwaalem. Gospodarcze związki 
Niemiec z tym krajem stawały się coraz wyraźniejsze; w sa
mym Johannesburgu np. osiedliło się 15 000 Niemców. Zaczęto 
myśleć o stworzeniu „Nowych Niemiec" w płd. Afryce. Zaczęto 
mówić o pokrewieństwie Niemców i Burów. Doszło nawet do 
pewnego konfliktu dyplomatycznego, w rezultacie którego zwy
ciężyła w Niemczech koncepcja zbliżenia trójprzymierza do so
juszu rosyjsko-francuskiego i odizolowania w ten sposób Anglii. 
Wszystkie państwa wchodzące w skład tej nowej ligi kolonialnej 
miały otrzymać pewne kompensaty, np. Francja Kongo, a Rosja 
Koreę. Kiedy jednak okazało się, że plany te nie mają żadnych 
szans powodzenia, Niemcy wróciły do linii kurczowego trzyma
nia się trójprzymierza.

Następnie przedstawia autor kryzys, jaki w tych latach 
przechodziło trój przymierze. Sojusz z Austrią nie dawał Niem
com zbyt wiele, bo nie zabezpieczał od wojny na dwóch fron
tach. Niemcy starali się jednak z wszystkich sił utrzymać swoje 
wpływy gospodarcze w Austrii, podtrzymywali też rozbieżność 
między Austriakami a Węgrami. W interesie Austrii leżało dal
sze istnienie barbarzyńskiej Turcji, bo ułatwiało to Austrii pa
nowanie nad narodami słowiańskimi i pogłębianie wpływów na 
Bałkanach, Niemcy natomiast w żadnym wypadku nie chciały 
pomóc Austrii przeciw Rosji. Włochy były Niemcom o tyle po
trzebne, że penetrując w głąb Afryki, wchodeiły w konflikt 
z Francją. Niemniej jednak i tu były przeciwieństwa: Austria



i Niemcy uznały protektorat Francji nad Tunisem, nie dały też 
Włochom zgody na zabór Trypolitanii, zwłaszcza Austria, zain
teresowana w przyjaźni z Turcją. Porażka Włoch pod Adovą 
w r. 1896 omal nie rozbiła trój przymierza zupełnie, po długich 
pertraktacjach dyplomatycznych sojusz się jednak utrzymał.

W dalszych rozdziałach charakteryzuje autor zwierzęce ob
chodzenie się Niemców z tubylcami w koloniach oraz rosnące 
wpływy niemieckie w Turcji, nadto kokietowanie Rosji przez 
Niemcy w celu rozbicia sojuszu rosyjsko-francuskiego, pomimo 
że, jak  to słusznie podkreśla, interesy junkrów pruskich wcale 
nie były zgodne z interesami ziemian rosyjskich. Dalej zajmuje 
się autor stosunkami angielsko-niemieckimi, zwracając uwagę 
na znaczenie podjętej przez Niemcy akcji budowy olbrzymiej 
floty. Bardzo dokładnie przeprowadza analizę ekspansji nie
mieckiej i wpływów niemieckich w Chinach w latach 1896— 97 
oraz sprawę zajęcia Kiao-Czao. Podobnie naświetlone zostały 
przeciwieństwa polityczne angielsko-niemieckie na terenie Afry
ki oraz chytra polityka niemiecka, dążąca na tym tle do podziału 
kolonij portugalskich. Wreszcie pokazał autor drogi imperiali
zmu niemieckiego w ramach wojny hiszpańsko-amerykańskiej 
oraz przedstawił problem kolei bagdadzkiej.

Książka Jerusalimskiego będzie wydawnictwem niezwykle 
cennym i jako marksistowski instrument krytyczny w stosunku 
do problemu imperializmu niemieckiego i w ogólności jako dzieło 
o wysokich walorach metodycznych i erudycyjnych. Ogarniając 
tak kolosalny materiał, nie sposób było uchronić się od pewnych 
potknięć, które drobiazgowo wyliczają uczeni radzieccy; oprócz 
wspomnianego recenzenta także grupa oficjalnych oponentów, 
wobec których Jerusalimskij bronił tez swojej pracy (uznanej 
za dysertację doktorską) na posiedzeniu Rady Instytutu Historii 
Akademii Nauk ZSRR dnia 8 marca 1948 r. („Woprosy istorii" 
1948, 7, s. 151). Zarzucano mu m. i., że niedostatecznie naświe
tlił stosunki rosyjsko-niemieckie, że nie zajął się kwestią wpły
wów generalnego sztabu niemieckiego na politykę zewnętrzną, 
że nie dostrzegł wyrafinowanego postępowania burżuazji nie
mieckiej zmierzającej do rozbicia jedności robotniczej drogą 
tworzenia pewnego rodzaju ,,arystokracji“ spośród robotników, 
że zbyt mało miejsca poświęcił antysłowiańskiej polityce impe
rializmu niemieckiego; poza tym brak dokładniejszego przed
stawienia haskiej konferencji pokojowej, stosunków Niemiec 
z Austro-Węgrami, analizy klasowo-ekonomicznej samych Au- 
stro-Węgier itd.

Z częścią zarzutów rozprawił się autor na wspomnianym 
posiedzeniu Instytutu. Część z nich postawiono chyba tylko 
ex officio, ponieważ w wypadku uwzględnienia wszystkiego 
praca autora rozrosłaby się co najmniej w dwójnasób. Bez
względnie konieczne było przedstawienie stosunków Niemiec 
z Rosją oraz daleko idącej aktywności burżuazji w kierunku



uformowania „arystokracji robotniczej"; w przeciwnym wypad
ku wydaje się, że cała socjal-demokracja niemiecka szła zupeł
nie spontanicznie na lep haseł imperialistycznych, bez jakich
kolwiek prób przeciągnięcia jej na tę płaszczyznę ze strony ka
pitału. Nadto można by co najwyżej podkreślić, że w sumiennie 
zresztą zestawionej bibliografii brak niekiedy pewnych danych, 
np. przy wydawnictwie „Die grosse Politik" nie podano ilości 
tomów.

Ludwik Bazylow
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