
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

K s i ę g a  H e n r y k o w s k a .  Z tekstu łacińskiego przetłuma
czył i wstępem poprzedził Roman Gródecki. W aneksie 
tekst łaciński księgi, (Biblioteka Tekstów Historycznych 
Tom II), Poznań—Wrocław, Instytut Zachodni 1949, str. 
434 +V III tabl., 1 mapa.
Dzieje powstania klasztoru niemieckich cystersów w Henry

kowie, zarówno sam przebieg ich fundacji przez notariusza księ
cia Henryka Brodatego, Mikołaja, jak i stan terytorium henrykow- 
skiego w przeddzień osadzenia tu mnichów i zagospodarowania 
przez nich otrzymanej ziemi, spisane zostały w kilkadziesiąt lat 
później (1269— 73) przez opata henrykowskiego Piotra. „Księga 
fundacyjna klasztoru henrykowskiego4* zachowana szczęśliwie do 
naszych czasów w oryginale, wydana została przez historyka nie
mieckiego Stenzela jeszcze prawie 100 lat temu (1854), który 
wydawnictwo swe uzupełnił cennym do dziś komentarzem topo
graficznym. Od tego czasu, mimo iż wielu badaczy powoływało 
się na Księgę henrykowską w swych studiach nad położeniem so
cjalnym ludności wiejskiej w Polsce, tekst jej nie został ponownie 
wydany, jeśli nie liczyć tłumaczenia niemieckiego (z r. 1937) 
i wyjątków przełożonych na polskie przez Rybarskiego.

Jest walną zasługą ruchliwego Instytutu Zachodniego, iż to 
szacowne dla poznania stosunków społecznych na zachodnim pod
górzu śląskim źródło uprzystępnił ponownie czytelnikowi, poda
jąc tłumaczenie polskie oryginału, a na końcu tekst jego łaciński. 
Tłumaczenia polskiego dokonał znakomity znawca naszego śred
niowiecza, prof. R. Gródecki z Krakowa. Przekład jego wierny 
a potoczysty, nie nastręcza większych zastrzeżeń i wątpjiwości. 
Większe natomiast nasuwają się już przy pobieżnym przegląd
nięciu tekstu łacińskiego. Oczywiście żadnych jakichś epokowych 
odczytów odmiennych od lekcji Stenzela nie można było w no
wym wydaniu księgi Henrykowej oczekiwać. W tych granicach, 
w jakich tekst nowego wydania zdołaliśmy skontrolować nie różni 
się on zasadniczo od tekstu stenzelowskiego. Drobne odmianki, 
nie wchodzę tu na razie, czy obecnie proponowane lekcje są po- 
prawniejsze od dawnych, jakie spotykamy obecnie w porównaniu 
z tekstem stenzelowskim, winny być zaznaczone dobitniej w tym



sposobie, iż wypadałoby moim zdaniem w przypisach literowych 
zaznaczyć zawsze różnice lekcji (tak np. na 1 stronie tekst Stenzla 
brzmi „Nota“, w obecnym wydaniu czytamy ,,Nos“ ). Po drugie 
wydawca tekstu łacińskiego nie zawsze opierał się na ogólnie 
przyjmowanej u nas Instrukcji Wydawniczej PAU. Modernizuje 
więc ortografię imion własnych i przymiotników od nich urabia
nych, do tekstu wciąga oczywiste myłki i przepisania się pisarza 
tekstu, rozwiązując imiona, zaznaczone w rękopisie siglami nie 
zaznacza, że są to własne wydawcy uzupełnienia; nie zwraca 
wreszcie uwagi na zmiany ręki pisarza (o czym czyni tylko ogólną 
wzmiankę w przedmowie) ani na poprawki kopisty samego w tek
ście. Dla wszystkich tych wypadków przewiduje Instrukcja spe
cjalne znaki względnie systemy objaśnień, do których w prak
tyce badacze przywykli i co ułatwia pracę. Niewątpliwie są to 
uchybienia drobne (choć możnaby ich wykryć więcej), ale sądzę, 
iż w tak ważnym wydawnictwie nie powinny one mieć miejsca.

Osobnych uwag domaga się komentarz przypiskowy wydaw
nictwa. Objaśnienia przypiskowe są podane wyłącznie tylko przy 
tekście polskim, ograniczone przy tym do objaśnień osób i rzeczo
wych wyjaśnień najważniejszych przedmiotów w tekście wystę
pujących. Cała zawiła sprawa nomenklatury miejscowości, nazw 
niw, lasów, potoków, gródków itp. które nieraz zaginęły, nieraz 
granice swe zmieniły, wreszcie z postępem techniki rolnej prze
stały istnieć (zwłaszcza potoki i strumyki) została odesłana do 
indeksu osób i miejscowości, gdzie z natury rzeczy nie mogła być 
w sposób dostateczny omówiona. Jeśli uwzględnimy nadto za
strzeżenia samego tłum atza i autora wstępu, iż obecne nazew
nictwo topograficzne okolic Henrykowa wskutek dawnych prze
mian na nazwy niemieckie, a obecnie ponownych odpolszczeń 
przeprowadzonych przez władze administracyjne, nie zawsze 
jest pewne i wymaga w każdym poszczególnym wypadku spraw
dzenia ze źródłami i mapą, to konieczność takich objaśnień topo
graficznych w formie przypisków numerowych w tekście wysu
nąć należy jako naczelny postulat przyszłego ewentualnego po
nownego wydania tekstu księgi Henrykowskiej. Obecne wydanie 
pozbawione rozwiązania zagadnień topograficznych nie tylko 
utrudnia badaczowi korzystanie z książki, ale zmniejsza jej w ar
tość popularyzacyjną.

Osobnych uwag wymaga przedmowa wydawcy i tłumacza. 
Zajmuje się ona prawie wyłącznie osobą i dziełem fundatora kla
sztoru (pisarzem książęcym Mikołajem), autorem i czasem po
wstania księgi, jej poszczególnymi redakcjami i kontynuacjami, 
dając na tym polu nieraz ciekawe i nowe przyczynki do interpre
tacji niewyjaśnionych przez Stenzla szczegółów. Ale zdaniem 
mym autor zbyt pobieżnie potraktował w przedmowie zagadnie
nia, najszerzej w samej księdze potraktowane, tj. stosunki pro



dukcyjne i położenie ludności, żyjącej na wsiach i uprawiającej 
rolę jeszcze przed sprowadzeniem tu konwentu cystersów.

Zagadnieniem ludności wiejskiej w Polsce na podstawie księgi 
henrykowskiej zajmowano się u nas od daw na; Małecki i Tymie
niecki poświęcili temu tematowi osobne ciekawe prace, wycho
dząc zresztą z odmiennych założeń i do odmiennych celów zdą
żając, a nie ma prawie badacza naszych stosunków wielkiej wła
sności od Piekosińskiego i Balzera po Rutkowskiego, którzy by 
we wnioskach swych nie oparli się na księdze henrykowskiej. 
Tymczasem tłumacz księgi i autor wstępu do niej nad zagadnie
niem przeszedł prawie do porządku dziennego, poświęcając mu 
zaledwie 6 (str. 48— 53) stronic. A przecież zagadnienie stosun
ków społecznych w Polsce drugiej połowy XII i początków XIII w. 
stanowi dzisiaj przedmiot specjalnego zainteresowania naszej 
nauki zdążającej do nowej syntezy okresu feudalnego w Polsce. 
Pomijając już okoliczność, że wiele zużytkowanych już od dawna 
wzmianek wymaga dziś nowej interpretacji, jest w książce wiele 
szczegółów, których dotąd wcale nie starano się wyjaśnić ani na
wiązać do istniejącego ustroju społecznego. Tak np. na gródku 
w Kołaczowicach (książęcym, obronnym?) siedzi w początkach 
XIII w. chłop zapewne książęcy, dziedziczny posiadacz (jego po
tomkowie nazwani są heredes rustici) Kołacz, władający nad 
wszystkimi okolicznymi lasami i gajami, do których pretensje po
tomków Kołacza musiał opat wykupić, podobnie jak każdego ry
cerza. Albo wieśniak (książęcy?) Kwiatek, siadujący na dworze 
książęcym, żyjący na łaskawym Chlebie klasztornym, stracił rękę 
od miecza; w jakich okolicznościach?, C z y  w pojedynku z innym 
chłopem, czy z szlachcicem, czy raczej w obronie księcia, lub na 
wojnie ?

A znowuż ci pół szlachcice, pół chłopi, uważający się za ry
cerzy, a trudniący się przygodnie uprawą ziemi, a przede wszyst
kim rozbojem na gościńcu (na drodze z Czech przez Bardo, Ząb
kowice, Strzelin do W rocławia), siedzą jak opat Piotr wyraźnie 
podkreśla, na równi z wieśniakami książęcymi, na ziemi księcia. 
A z drugiej strony tacy heredes, bracia ze Skolic, zdawałoby się 
chłopi-dziedzice, z których jeden był proboszczem w Starym Hen
rykowie jeszcze przed przybyciem tu konwentu, mają prawo swe 
(?, księcia?) ziemie klasztorowi sprzedać; co więcej nie jest im 
zatamowany jeszcze dostęp do stanu duchownego. Inny heres Mi
chał z Mikołajowie wymienia z klasztorem dobra swe, oczywiście 
ziemię książęcą, którą jednak ma prawo alienować.

A wreszcie rycerstwo feudalne, choćby w postaci takiego ry
cerza Wojciecha z Ciepłejwody, syna Niemca (rycerza) i Flan- 
dryjki, przedstawicielki tkaczy walońskich z osady św. Maury
cego pod Wrocławiem. Nie wiemy w jakim stopniu był on już 
spolszczony; rodowód jego świadczy wszelako, iż już w końcu 
XII w. rycerstwo niemieckie napływające do Polski mogło posia



dać w dziedziczne władanie ziemię, a przez ożenek z przedsta
wicielami ludności przemysłowej, mieszkającej pod miastem czy 
na podgrodziu, nie musiało być swych praw pozbawione.

O tym wszystkim i wielu dalszych charakterystycznych szcze
gółach nie podaje nam wstęp żadnych wiadomości ani wyjaśnień. 
A szkoda; zanalizowanie wiadomości o stanie stosunków społecz
nych lesistego pogórza i porównanie wyników takiej analizy 
choćby z ostatnimi wynikami nauki radzieckiej (choćby z pod
stawowymi pracami B. Grekowa nad ustrojem feudalnym Rusi), 
mogło by walnie posunąć naprzód w tym kierunku wiadomości. 
Jeżeli zaś na wydanie mielibyśmy spojrzeć nie jako na książkę 
przeznaczoną dla badaczy, ale na książkę popularyzującą zna
jomość przeszłości, to tym więcej potrzebnym jest wstęp wprowa
dzający czytelnika w zaznaczone w tekście zagadnienia i uczący 
go spostrzegać proces narastania wielkiej własności kościelnej 
w wiekach średnich jako proces ostrej walki klasowej.

Księga Henrykowska czeka nadal na swego naukowego wy
dawcę i na swego popularyzatora.

Karol Maleczyński

T a d e u s z  M i k u l s k i :  Spotkania Wrocławskie — Wrocław—
W arszawa (1950) 8°, s. 384. — Książnica-Atlas.
Genezą swą przynależy książka prof. Tadeusza Mikulskiego 

do tego pierwszego, ,,pionierskiego" okresu humanistyki uniwer
syteckiej we Wrocławiu, kiedy to historycy i literaci rzucili się 
gromadnie i ochoczo do odgrzebywania, wyszukiwania i odkry
wania wszelkich śladów polskości w dawnym Wrocławiu i prze
szłości Dolnego Śląska. Z upływem czasu w miejsce tego uczucio
wego entuzjazmu, zrodzonego zresztą z najszlachetniejszych po
budek, wstąpił planowy program systematycznych prac nad histo
rią Śląska i jego związkami z kulturą i piśmiennictwem polskim.

Prof. Mikulski jest na katedrze wrocławskiej prawowitym 
następcą Cybulskiego i Nehringa. I z tego też tytułu wypłynęły 
dla Autora jako kontynuatora ich pracy, moralnie uzasadnione 
zobowiązania. Nie odrywając się od swoich, dawniej już ugrun
towanych, zainteresowań literaturą polskiego Oświecenia wyty
czył sobie prof. Mikulski dodatkową linię badań, która dąży do 
nakreślenia roli Wrocławia w dziejach polonistyki uniwersyte
ckiej XIX wieku i do badania literackich związków Wrocławia 
z resztą Polski w okresie porozbiorowym. W tej dziedzinie dał już 
Autor szereg większych i mniejszych prac, z których najw ażniej
sze to : „Sto lat polonistyki wrocławskiej" (rzecz dawno refero
wana, a znana dotąd tylko ze streszczenia), „Z papierów W łady
sława Nehringa" (Sobótka II), „Związki rodziny Koraów z Pol
ską", (rzecz również dawno referowana, teraz dopiero w druku) 
oraz „Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836— 
1886“ (Oblicze Ziem Odzyskanych II. — 1948).



Prócz prac powyższych pociągnęły Autora wszelkie ślady 
pobytu pisarzy i literatów polskich we Wrocławiu. A śledzić za
czął owe u e s t ig ia  niemal zaraz na drugi dzień po osiedleniu się 
we Wrocławiu. Zaczął od opisu pierwszego pobytu Słowackiego 
we Wrocławiu w 1831 r.a za nim zostali wzięci na warsztat inni 
przedstawiciele piśmiennictwa polskiego.

I odtąd, gdy krąg i liczba owych literackich gości Wrocławia 
zaczęła się zwiększać, na łamach lokalnych organów prasowych 
oraz w „Odrze", „Zesztach Wrocławskich" i gdzie indziej za
częły się ukazywać coraz nowe „wrocławskie spotkania litera
ckie". Trwało to bez przerwy przez parę lat, po upływie których 
owe szkice i gawędy zebrane zostały w pokaźny tom „Spotkań 
Wrocławskich", rzecz nagrodzoną nagrodą literacką miasta Wro
cławia.

A zatem zebrano tutaj dwadzieścia cztery „spotkań" na prze
strzeni chronologicznej od połowy 18 w. do końca 19 w. Poczet 
ich otwiera Stanisław Konarski a kończy Wł. Reymont. Znaleźli 
się tutaj obok wymienionych: Józef Wybicki, Staszic, Kołłątaj, 
Niemcewicz, Fryd. Skarbek, Stan. Jundziłł, Odyniec, Hoffmanowa, 
Słowacki (dwukrotnie), Julia Molińska-Woykowska, Roman 
Zmorski, Pol, Ujejski, Lenartowicz, Syrokomla, T. T. Jeż, 
J. I. Kraszewski, Asnyk, Felicjan Faleński, Aleks. Świętochowski 
i Kasprowicz.

Książka prof. Mikulskiego ma dwa oblicza: literackie i na
ukowe ; i stąd też podwójną należy stosować w ocenie miarę. Ale 
też strony literackiej nie można oddzielić od naukowego ujęcia 
i źródłowego opracowania. Literat po mistrzowsku władający pió
rem o wyrobionym własnym stylu pisarskim oraz skrupulatny 
uczony, drobiazgowo badający przekazy źródłowe i posługujący 
się szeroką erudycją spletli swój talent i wiedzę w całość nieroze
rwalną. I to jest powodem, że poza odrębną oceną literacką i na
ukową trzeba też patrzeć na książkę, jako na całość.

Gdy patrzymy na dzieło okiem historyka literatury to pod
kreślamy bardzo wielki, w przeważnej części nowy wkład, uzu
pełniający do biografii poszczególnych pisarzy. Epizody bowiem 
wrocławskie rzucone zostały każdorazowo na szersze tło życio
rysowe. Dysponował Autor przekazami o bardzo nierównej i nie
jednolitej skali źródłowej, od lakonicznych i suchych, prawie nic 
nie mówiących zapisek aż do obszerniejszych wspomnień. Fakt 
ten odbił się na opracowaniu. Ale Autor i z najbłahszej zapiski 
wyczarowuje sugestywnie malowniczy obraz. Wnikliwość nie gar
dząca drobiazgami i literacki dar rozwinięcia tychże w żywą 
akcję zasługuje na wyróżniające podkreślenie. Niektóre tematy 
traktuje prof. Mikulski ze specjalnym naukowym wzruszeniem 
jak  np. okres wrocławski Kasprowicza; do pewnych tematów 
obiecuje powrócić w osobnych rozprawach.



Zebrany przez Autora materiał jest dla historyka kultury 
polskiej we Wrocławiu i na Śląsku materiałem, na wybranym od
cinku, niepełnym i poniekąd przypadkowym. Przecież na prze
strzeni przeszło 100-letniej nie tylko tych dwudziestu kilku pisa
rzy zawadziło o Wrocław- — Niemniej jednak przedstawienie 
pobytu, a niekiedy nawet i żywej na terenie miasta działalności 
osób, które weszły do ,,Spotkań", stanowi już poważny wkład do 
tematu ,,Kultura polska we Wrocławiu w 19 wieku".

Można mieć niepłonną nadzieję, że już w niedalekiej przy
szłości doczekają się ,,Spotkania" dalszego uzupełniającego to
mu. Zasadniczo zacieśnił prof. Mikulski teren „Spotkań" do sa
mego W rocławia; w kilku tylko przypadkach wyszedł poza mia
sto na prowincję śląską (Pol, U jejski). Na tym miejscu zgłaszamy 
dezyderat rozszerzenia tematu na cały Dolny Śląsk i Opolszczyznę 
oraz objęcie poszukiwaniami epoki staropolskiej. Są też i innego 
charakteru odstępstwa, gdzie już wkraczamy w tem at „Wrocław 
w utworach literackich", jak  np. przy Świętochowskim.

Temat to zresztą nęcący i zasługuje na osobne opracowanie 
(nawiasem: tem at „Śląsk w polskiej literaturze pięknej 19 wieku" 
opracowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocławiu).

W arsztat naukowy prof. Mikulskiego imponuje wszechstron
nością i zakresem zasięgu kwerendy. Każdy szczegół w przedsta
wieniu znajduje oparcie w przekazie źródłowym, najczęściej ko
respondencji i pamiętniku; w bardzo licznych przypadkach sięg
nięto do źródeł rękopiśmiennych.

W całości książka prof. Mikulskiego jest pozycją literackiej 
i naukowej miary nieprzeciętną. Pobudza, instruuje i zachęca do 
badań dalszych. Uczy jak z drobnych szczegółów odbudowywać 
zapomniany „dom polskiej kultury" na Śląsku.

Antoni Knot

W ł. R u s i ń s k i :  Tkactwo lniane na Śląsku do r. 1850. Poznań, 
Instytut Zachodni 1949 (osobne odbicie z „Przeglądu Zachod
niego" Nr 11— 12, rok 1949).
Rozwój tkactwa lnianego to jedno z najciekawszych zagad

nień dziejów śląska. Znaczenie tego problemu zdecydowanie wy
kracza poza ramy zainteresowań lokalnych. Stąd już za czasów 
niemieckich interesowali się nim również i historycy burżuazyjni 
z innych ośrodków (Brentano, Schmoller, Sombart), zaintereso
wała się nim również i historiografia radziecka, czego dowodem 
jest obszerna, gruntowna monografia K an a1)- Z drugiej strony 
wymienić należy wielką ilość książek i przyczynków historyków 
lokalnych, jak  również współczesnych artykułów czy prac o cha-

x) Praca ta drukowana była w „Istorik Marksist" r. 1936 t. 6 (58) 
str. 97—123, podaje według „International Bibliography of Historical Scien
ces" r. 1938 Nr 4308 s. 280.



rakterze publicystycznym, poświęconych rozwojowi śląskiego 
tkactwa. Powyższa literatura w zupełności niemal wyczerpała 
drukowane i archiwalne źródła do dziejów tkactwa lnianego na 
Śląsku. Stąd bardzo celową wydaje się inicjatywa podjęta przez 
Wł. Rusińskiego zsumowania dotychczasowego stanu badań, omó
wienia dotychczasowych poglądów na genezę, rozwj i przyczyny 
upadku śląskiego tkactwa. Autor idzie również i d a le j: stara się 
bowiem przedstawić i uzasadnić stanowisko własne, oraz zwraca 
uwagę na te zagadnienia z dziejów tkactwa, które nie zostały je 
szcze należycie wyjaśnione.

Pracę swoją rozpoczyna autor od krótkiego omówienia litera
tury, a raczej wymienienia najważniejszych opracowań o chara
kterze syntetycznym, przy czym podkreśla przełomowe znacze
nie pracy historyka radzieckiego S. B. Kana. Autorowi znana jest 
tylko najnowsza, monograficzna praca tego uczonego o powsta
niach tkaczy, nie wymienia natomiast jego wcześniejszego, syn
tetycznego zarysu „Silezskaja połotnjanaja promyslennost’ v kon- 
cece 18 veka“ 2). Jeśli chodzi o genezę tkactwa śląskiego, to autor 
podkreśla z jednej strony znaczenie dogodnych warunków fizjo
graficznych i klimatycznych w Karkonoszach, z drugiej zaś „ni
ską cenę wiejskiej produkcji ln ianej": ta  ostatnia spowodowana 
była tym „że obróbką lnu, przędzeniem i tkactwem trudniła się 
ludność wiejska, m ająca główną podstawę utrzymania w pracy 
na roli. W ykorzystując okresy wolne od pracy w rolnictwie mogła 
ona ubocznie trudnić się przetwórstwem lnu nawet przy minimal
nym zarobku". Te pomyślne warunki powodują inwestowanie 
w przemyśle tkackim kapitałów handlowych. Równocześnie zaś 
wykorzystują te warunki panowie gruntowi, zwiększając robo
cizny i inne świadczenia chłopskie, związane z produkcją tkacką, 
dzięki czemu mogli niepotrzebną im nadwyżkę tej produkcji 
sprzedawać rzemieślnikom i kupcom w miastach. Prowadzi to do 
wydania w latach 1545, 1552 względnie 1591 szeregu przywilejów 
przełamujących ciążące nad wiejskim tkactwem feudalno-ce- 
chowe ograniczenia. Równoczesny rozwój handlu europejskiego 
powoduje, że „około 1600 r. tkactwo lniane Śląska jest już prze
mysłem eksportowym w skali światowej". Wiek XVI—XVIII to 
okres pomyślnego rozwoju tego przemysłu. Już jednak w XVIII w. 
pojawiają się pierwsze objawy upadku tkactwa lnianego na Ślą
sku. Autor zastanawia się nad przyczynami tego zjawiska; głów
nych przyczyn tego upadku upatruje w następujących okoliczno
ściach : pogorszenie warunków technicznych przez wyrąb lasów 
(brak niezbędnego do produkcji drzewa opałowego), oraz zaco
fana technika produkcji nawet w porównaniu z innymi okręgami 
tkackimi Niemiec, nie mówiąc już o krajach Europy Zachodniej,

2) S. B. Kan, Dva wostannija silezskich tkaczej 1793— 1844. Moskwa— 
Leningrad 1948.



niekorzystne przemiany w organizacji produkcji — w miarę wy
rębów lasów tkacze przenosili się w wyższe rejony górskie, przez 
co tracili możliwości równoczesnego uprawiania roli. Tkactwo 
stawało się więc już nie pobocznym ale głównym źródłem utrzy
mania. Wskutek tego tkacze musieli sprzedawać wyprodukowane 
płótno, nie czekając na pomyślną koniunkturę. Niepomyślnie od
biło się również zwiększanie świadczeń na rzecz panów grunto
wych, jak  również wzrost zależności od kupców kapitalistów 
i rozwój wielostopniowego pośrednictwa. Przy tym wszystkim 
,,tkacze pozostali formalnie samodzielnymi producentami tzn. 
pracowali na własny rachunek. Było to wygodniejsze dla kupców 
niż system nakładczy, ponieważ niepomyślne rezultaty wahań 
koniunkturalnych odczuwał przede wszystkim tkacz. Tego ro
dzaju rozwój doprowadził do zaostrzenia konfliktów klasowych 
w rejonach tkackich, czego rezultatem  było powstanie 1793 r. 
Lata 1793— 1850 to okres upadku tkactw a lnianego. Jego przy
czyny to przede wszystkim wzrastające zacofanie techniczne wo
bec innych centrów produkcji tkackiej (mechanizacja produkcji). 
Formalna samodzielność indywidualnych producentów uniemoż
liwiła tu wprowadzenie nowych udoskonaleń technicznych, wy
magających znacznych nakładów kapitałowych. Równocześnie 
kupcy nie kwapili się z przejściem na system nakładczy, ponie
waż płótno śląskie nie odgrywało już na rynkach światowych do
tychczasowej roli. W yjątek stanowił jedynie powiat dzierżo- 
niowski, gdzie produkcja zorganizowana została systemem na- 
kładczo-manufakturowym, oraz nieliczne zakłady zmechanizo
wane rozrzucone na całym podgórzu. Tak więc w latach 40-tych 
XIX w. możemy wśród śląskich tkaczy wyróżnić 3 grupy spo
łeczne: 1) formalnie samodzielnych prządków i tkaczy („Kauf- 
weber“ ), 2) chałupników zatrudnionych przez kupców nakład
ców, 3) robotników manufakturowych i fabrycznych. Omówione 
wyżej przyczyny powodowały bezwzględny wyzysk i straszną, 
potwierdzoną nawet przez współczesną publicystykę burżuazyj- 
ną, nędzę. Prowadzi to do nowego powstania 1844 r. Autor przy
znaje co prawda za Kanem, ,,że zaburzenia te (tj. 1844 r.) miały 
bardziej proletariacki charakter niż rozruchy z 1793 r.“ , z dru
giej jednak strony pisze „że w porównaniu z zajściami z 1793 r. 
powstanie z 1844 r. postawić trzeba na drugim planie. Rozruchy 
w 1793 r. miały charakter masowy. W rzało wówczas w całym 
okręgu tkackim, mało tego na całym Śląsku, a tkacze zagrzani 
współczesnymi wypadkami na terenie Francji walczyli nie tylko 
o chleb codzienny, ale o dalsze, bardziej zasadnicze, społeczno- 
rewolucyjne cele. Front tkaczy był wówczas jednolity, wszyscy 
zwracali się przeciwko wspólnemu wrogowi, handlarzom nici“ . 
Wniosek ten nie wydaje się w zupełności słusznym. W rzenie w in
nych rejonach śląska, a nawet w samym okręgu tkackim (poza 
oczywiście wypadkami walki tkaczy z handlarzam i nici) miały



raczej charakter ruchów chłopskich. Zresztą w niektórych wy
padkach trudno było te dwa elementy ściśle rozdzielić. Bunt 
1793 r. wywołany był przez tkaczy samodzielnych, a skierowany 
był przeciwko detalicznym sprzedawcom nici, natomiast powsta
nie 1844 r. to już wystąpienie chałupników przeciwko fabrykan- 
tom-nakładcom. Powiedzenie zaś, że w 1793 r. tkacze walczyli 
również ,,o dalsze, bardziej zasadnicze społeczno-rewolucyjne 
cele“ nie jest dostatecznie uzasadnione. Kolportowano co prawda 
w okresie tym na Śląsku szereg ulotek, propagujących ideały Re
wolucji Francuskiej i nawołujących do walki z panami. Jednak 
propaganda ta  z równym, a może nawet większym nasileniem wy
stępowała w okręgach czysto rolniczych czy w mieście Wrocła
w iu3). Nic natomiast nie słychać o jakichś ogólniejszych hasłach 
w czasie zajść w Lubawce czy Kamiennej Górze w 1793 r. Aby 
tę sprawę należycie wyświetlić koniecznym jest dokładniejsze 
zanalizowanie, wybuchłych w tym okresie ruchów agrarnych, 
przede wszystkim w rejonach podgórskich.

Dalsze niewyjaśnione problemy dziejów tkactwa śląskiego, 
które zresztą wysuwa sam autor, to przede wszystkim historia te
chniki produkcji tkackiej na Śląsku. Rusiński podkreśla decydu
jące znaczenie przemian technicznych w rozwoju tkactwa, sam 
jednak przyznaje, że źródła jakimi tu rozporządzamy są więcej 
niż skromne — jedynie fragmentaryczne, przypadkowe dane we 
współczesnych, 18-wiecznych opisach geograficznych śląska. Stąd 
postulat autora oparcia tych badań o materiały archiwalne, o ile 
oczywiście te ostatnie się zachowały. Według moich wiadomości 
wojna poczyniła znaczne spustoszenia w archiwaliach śląskich 
XVII i XVIII w. i to właśnie w tego rodzaju materiałach, w któ
rych moglibyśmy szukać interesujących nas tutaj danych. Jedyną 
możliwością wydaje się tutaj sięgnięcie do zabytków material
nych : starych warsztatów tkackich, krosien, tkanin itd., jakich 
wiele znajdziemy w lokalnych muzeach rejonu podgórskiego — 
w Jeleniej Górze, Bolkowie itd. Następny niewyjaśniony dotąd 
w literaturze problem to statystyka tkaczy i terytorialnie rozmie
szczenie tej gałęzi produkcji. Jaki procent ludności stanowili tka
cze w XVIII w. w poszczególnych powiatach? Jaka była struktura 
społeczna wsi w tych rejonach? Wykorzystane przez dotychcza
sową literaturę źródła nie dały nam ścisłego obrazu w tych dzie
dzinach. Szereg danych tego rodzaju znajdziemy natomiast 
w przygotowanym do druku przez dr T. Ładogórskiego współ
czesnym z 1787 r. zestawieniu statystycznym wszystkich miast, 
miasteczek i powiatów Śląska4). Opracowanie geograficzno-sta-

3) Por. Ziekursch, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte. Wrocław 
1915 str. 226—231.

4) Por. Ładogórski, Ludność śląska i jej struktura społeczna w drugiej 
połowie XVII w. „Przegląd Zachodni" 1950 Nr 7/8 str. 33—34.



tystycznego obrazu śląskiego przemysłu tkackiego, nawet z tego 
jednego roku wniosłoby do omawianego problemu wiele nowego.

Do pracy dołączona jest obszerna bibliografia (123 pozy
c je!!). Oprócz jednak braku wspomnianej na wstępie wcześniej
szej pracy Kana, uderza w niej brak, zasadniczej dla położenia 
tkaczy w latach przed powstaniem 1844 r. i dla samego powsta
nia, pracy współczesnego publicysty Wilhelma W olffa —  ,,Das 
Elend und Aufruhr in Schlesien". Wolff, z pochodzenia Ślązak, 
był jednym z najradykalniejszych przedstawicieli niemieckiej in
teligencji, pozostawał też w przyjacielskich stosunkach z Marxem 
i Engelsem, współpracując z nimi w ,,Neue Rheinische Zeitung“. 
Właśnie wyżej podana praca to cykl, opublikowanych w tym pe
riodyku, artykułów, które następnie parokrotnie wydane były 
w formie książkow ej5)-

Reasumując stwierdzić należy, że pomimo tych braków, praca 
Rusińskiego cenna jest zarówno dzięki zsumowaniu dotychczaso
wego stanu badań, oraz przez postawienie niewyjaśnionych do
tąd problemów. Niestety nie wszystkie dziedziny dziejów Śląska 
w okresie kapitalistycznym doczekały się tak obfitej literatury 
jak  rozwój tkactwa lnianego, tym niemniej byłoby rzeczą pożą
daną, aby inne problemy tych dziejów doczekały się tego rodzaju 
sumujących, syntetycznych szkiców. Opracowania takie stanowią 
bowiem cenny wstęp do gruntownych, opartych o nowe założenia 
metodyczne, źródłowych już badań nad całokształtem historii 
Śląska.

Wacław Dlugoborski

R e w o l u c j a  P o l s k a  w 1846 r o k u  opracował Stefan Kienie
wicz. Wybór źródeł. Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 132. 
Wrocław (1950). IX. 238 str.
Wśród wydawnictw ,,Biblioteki Narodowej'* znajduje się 

parę o charakterze historycznym, a do takich należy m. in. „Re
wolucja Polska 1946 r.“ . Jest to wybór źródeł, poprzedzony jed
nak obszernym 60 stronicowym wstępem, będącym w gruncie rze
czy syntetycznym szkicem zagadnienia. Trzeba podkreślić nie
zwykle udatną inicjatywę wydawnictwa powierzenia uczonym, 
dokonywującym opracowania źródeł, także i pisania tego rodzaju 
tustępów. W analogicznym tomie, poświęconym Kuźnicy Kołłąta- 
jowskiej, zamieszczony został szkic B. Leśnodorskiego, w Rewo
lucji 1846 r. — St. Kieniewicza. Znakomity znawca epoki i autor 
szeregu prac, zbliżonych tematycznie, potrafił we wstępie dać 
syntezę dotychczasowych badań nad wypadkami z r. 1846. Ujęta 
jest ona popularnie i pozbawiona aparatu naukowego, ale pozo

5) Najstaranniejsze wydanie tej pracy znajdziemy w wyd. przez Fran- 
Franciszka Mehringa „Gesammelte Schriften von Wilhelm Wolff" Berlin 1909, 
z przedmową Fr. Engelsa.



staje to w ścisłym związku z celem, jakiemu ma służyć. Przy 
końcu wstępu znajduje się także objaśnienie układu tekstów, 
w którym wskazuje autor na fak t i powody ich stronniczości, oraz 
wykaz literatury.

Popularyzacyjny charakter wydawnictwa występuje jeszcze 
silniej w sposobie wydawania materiałów. Przeważna część po
chodzi z materiałów drukowanych i to w dużej mierze później
szych, sporo jest zresztą tekstów, zaczerpniętych z druków spół- 
czesnych, jak np. z Dziennika Rządowego Rzeczypospolitej Pol
skiej z końca lutego 1846 r., którego wartość źródłowa jest nie 
wiele mniejsza od materiałów archiwalnych. Tylko cztery frag
menty pochodzą z rękopisów (str. 93, 161, 205, 225), z tego dwa 
z Ossolineum (opowiadanie Karola Wysokińskiego, oficjalisty 
z m ajątku koło Brzeżan o wypadkach w Narajowie, oraz bardzo 
charakterystyczny list K. Szajnochy do matki z 31. VII. 1847 r. 
o śmierci Wiśniowskiego), a po jednym z Biblioteki Czartoryskich 
(ciekawy opis przygotowań powstańczych w Warszawie w liście 
J. B. Dziekońskiego do księcia Adama Czartoryskiego) i z tek 
Barwińskiego (okólnik Arc. Ferdynanda do starostów z dnia 
31. III. 1846). Dalej o chęci jak najdalej idącego uprzystępnie
nia wydawnictwa świadczy posłużenie się wyłącznie językiem 
polskim, względnie tłumaczeniami tekstów obcojęzycznych (nie
mieckich lub francuskich). Wreszcie do minimum ograniczone 
zostały „formalne44 objaśnienia edytorskie na rzecz objaśnień 
rzeczowych. Zawierają one dane, dotyczące osób, nazw geogra
ficznych, dalej wyjaśnienia trudniejszych pojęć i bardziej zawi
łych zwrotów. Gdzie niegdzie wydawca poddaje nawet czytelni
kowi pewne wnioski, płynące z treści tekstów.

Z powyższych uwag wynika jasno cel wydawnictwa. Prze
znaczone jest ono, rzecz jasna, dla każdego, kto interesuje się 
przeszłością kraju i ruchami demokratycznymi, a w nie ostatniej 
mierze ważne usługi oddać może publicyście, w pracy pedago
gicznej na wyższych uczelniach, a nawet w szkołach średnich. 
Przyczynia się do tego wspomniana już wyżej właściwość książki,, 
że korzystać z niej można, nie posiadając żadnego przygotowania 
historycznego. Może być też ona pomocna i w pracy naukowej, 
gdy sięganie do często trudno dostępnych druków nie jest rzeczą, 
konieczną.

Teksty zostały ułożone w parę grup według zagadnień, zwią
zanych z rewolucją 1846 r. I tak „Spisek demokratyczny4*, obej
muje teksty dotyczące ideologii i działalności ugrupowań spisko
wych sprzed r. 1846. „Ruch w zaborze pruskim i rosyjskim44 —  
to znowu źródła do tych słabych zaczątków rewolucji, które miały 
miejsce w tych zaborach. Trzy rozdziały poświęcono wypadkom 
w Krakowie i w zaborze austriackim : „Powstanie krakowskie44, 
„Powstanie w Galicji44 i „Ruch chłopski w Galicji44, wreszcie na. 
końcu zostały umieszczone odgłosy rewolucji „Po powstaniu44.



Zebrane przez Kieniewicza materiały rzucają w ogólności cie
kawe światło na klasowy charakter rewolucji. Mamy więc przy
kłady wrogiego nastawienia konserwatystów szlacheckich, z któ
rych Szajnocha, pisząc do matki o śmierci Wiśniowskiego, stwier
dził: ,,żaden rozsądny człowiek nie może oczywiście brać rzą 
dowi za złe tego kroku (tzn. skazania Wiśniowskiego), jeśli nie
bawem według tej samej sprawiedliwości kilkanaście szubienic 
dla kilkunastu z tysięcy chłopów —  morderców stanie" (str. 226), 
a Trentowski oskarżał ruch demokratyczny o chęć wyrżnięcia 
szlachty, która przecież „sporządza (tworzy) i sprawuje naród 
polski" (str. 219). Mamy całą skalę stanowisk ugrupowań postę
powych i programów rozwiązania najbardziej palącego naów- 
czas zagadnienia, kwestii chłopskiej. Mamy wreszcie nieliczne 
niestety i nie zawsze wiarygodne wypowiedzi z ust samych chło
pów, jak  owe westchnienie na przekonywania rewolucjonisty Go- 
slara, starającego się powstrzymać chłopów przed napadami na 
szlachtę: „Czemuście to pierwej tak do nas nie gadali" (str. 184). 
Kończy zbiór tekstów przemówienie Marksa na obchodzie drugiej 
rocznicy rewolucji krakowskiej 22 lutego 1848 r-, według którego 
„rewolucja krakowska dała całej Europie chwalebny przykład, 
utożsamiając sprawę narodową ze sprawą demokratyczną oraz 
wyzwolenia klasy uciskanej".

Adam Galos

M ateriały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich pod redak
cją Seweryna Wysłoucha. T. II Polacy-Ewangelicy na Dolnym 
Śląsku w XIX w. ich postawa narodowo-społeczna. Przygo
towali do druku Tadeusz Bratus, Stefan Golachowski, W anda 
Roszkowska, Bronisława Samitowska. Poznań—Wrocław 
1950, Instytut Zachodni, s. XLVIII, 358.
Fakt przystąpienia przez Instytut Zachodni do wydawania 

źródeł odnoszących się do historii ziem odzyskanych w czasach 
nowożytnych musi każdy historyk przywitać z dużym zadowole
niem. Jest też niewątpliwie poważną zasługą prof. Wysłoucha 
i zespołu jego pracowników, że dostarczają materiału do dru
giego już tomu wydawnictwa. W ydany niedawno tom odnoszący 
się do dziejów polskości ewangelików na Dolnym Śląsku, zawiera 
szereg bardzo ciekawych materiałów, dotyczących zarówno dzia
łalności poszczególnych osób i stosunków gospodarczych, spo
łecznych i kulturalnych tej mało stosunkowo znanej grupy lud
ności polskiej.

M ateriał zawarty w tej publikacji rozpada się na sześć dość 
nierównomiernych rozdziałów. Oto ich tytuły: I Język polski 
wg. sprawozdań pastorów w powiatach Brzeg, Kluczbork, Do
brodzień, Milicz, Namysłów, Oleśnica, Olesno, Oława, Strzelin, 
Syców, Trzebnica, Wrocław (razem 164 aktów od s. 3 do 224) 
obejmujących czas od r. 1810— 1910), II. Sprawa wprowadzenia



nauki języka polskiego w gimnazjach ewangelickich we Wrocła
wiu w latach od r. 1851 do 1854 (aktów 9 s. 227— 240), III. Wy
powiedzi pastora Prussego, Andersa i Noldy w sprawie zarzą
dzeń z r. 1872 zakazujących nauki religii w języku polskim 
(aktów 4 s. 243— 250), IV. Charakterystyka stosunków narodo
wościowych diecezji kluczborskiej w r. 1884 (aktów 21 s. 253— 
291), V. Wykaz parafii ewangelickich na Dolnym Śląsku, w któ
rych zachowano nabożeństwa w języku polskim w r. 1887 (akt 1 
s. 295— 303), VI. Memoriały pastora Mullera w sprawie germani
zacji ludności śląskiej przez kościół ewangelicki w 1- 1902— 1914 
(aktów 2 s. 306— 321). Poza tym zawiera tom jeszcze spis na
zwisk, spis miejscowości wg. nazw polskich i niemieckich, wre
szcie dokładny rejestr umieszczonych w tomie aktów.

Podane powyżej zestawienie treści pozwala się mniej więcej 
zorientować w bogactwie materiału zawartego w tym tomie. Do
kładne omówienie wartości i znaczenia aktów publikowanych 
w tym tomie zajęłoby zbyt wiele miejsca, dlatego też w naszym 
omówieniu zamierzamy zająć się jedynie kwestią zastosowanej 
tu techniki wydawniczej. Czynimy to specjalnie jeszcze dla trzech 
powodów, po pierwsze, że zespół nie zamierza poprzestać na tych 
dwóch tomach, a więc nasze uwagi mogą mu się ewentualnie 
przydać, po drugie, że kwestia wydawania źródeł była niedawno 
dość szeroko omawiana przez historyków polskich, po trzecie, że 
specjalne dyskusje, zorganizowane w związku z tym wydawnic
twem, pozwoliły nam poznać poglądy i metody zastosowane przez 
redakcję przy wydawaniu tego tomu.

Zaczynając od kwestii pierwszej, mianowicie samego wyboru 
materiału przeznaczonego do publikacji, przypominamy, że 
w większości wypadków stosuje się dwie zasady. Tak więc albo 
publikuje się w całości jakiś już gotowy zespół archiwalny, który 
ze względu na osobę, która gromadziła akty, rzadkość lub kom
plet zawartych w nim aktów zasługuje na pełne wydanie bez spe
cjalnych uzupełnień, albo też gromadzi się na własną rękę zespół 
aktów mających możliwie dokładnie i wyczerpująco oświetlić 
pewne zagadnienie. Naturalnie w tym drugim wypadku dokonuje 
się zazwyczaj skrupulatnych poszukiwań w różnych archiwach, 
albo też, jeśli akty do tej kwestii znajdują się w jednym tylko ar
chiwum, dokonuje się sumiennego przeglądu aktów, by wydobyć 
wszystko, co może służyć do wyczerpującego przedstawienia da
nego zagadnienia. Przykładem pierwszego typu wydawnictwa 
może być np. Księga pamiętnicza Michałowskiego, drugiego np. 
monumentalne Archiwum J. Zamoyskiego.

Trzeba przyznać, że redakcja omawianego tomu Materiałów 
nie zastosowała ani jednej, ani drugiej zasady wyboru. Posta
wiona wobec obfitych materfałów, znajdujących się w Archiwum 
Ewangelickim dokonała dość dowolnego wyboru dbając głównie 
o to, by materiał był ciekawy i interesujący. Przeglądając zgro



madzony tu materiał nieraz trudno się zorientować, co było przy
czyną decydującą o druku tych a nie innych aktów. Prawdopo
dobnie chodziło Redakcji z jednej strony o podkreślenie polsko
ści poszczególnych wsi, z drugiej o przedstawienie metod germa- 
nizacyjnych i sposobów walki ludności polskiej o utrzymanie ję 
zyka polskiego w służbie kościelnej. Atoli w takim razie nie na
leżało drukować aktów świadczących jedynie o polskości tych 
wsi, których polskość jest notorycznie znana, drukując zaś akty 
świadczące o wyraźnej akcji ludności wszczętej w obronie języka 
polskiego należało przynajmniej zaznaczyć, jaki był dalszy prze
bieg tej akcji, czy powiodła się, czy też skończyła niepowodze
niem. Tymczasem w szeregu wypadków wydrukowano do po
szczególnych kwestii po jednym lub paru aktach, dzięki czemu 
czytelnik otrzymuje właściwie strzępy pewnych kwestii, poznaje 
początek akcji, nie dowiaduje się zaś jaki był ich koniec. Dla 
przykładu zwrócę uwagę na jeden wypadek, mianowicie na do
kument drukowany pod nagłówkiem „Akta kościoła w Laskowi- 
cach Oławskich". Czytając ten ciekawy dokument, protest lud
ności polskiej tej parafii przeciw ograniczaniu języka polskiego 
w kościele parafialnym, zanotowałem na marginesie książki na
rzucające się każdemu czytającemu py tan ie: „co dalej ?“ . Trzeba 
było też dopiero przeczytać ciekawy artykuł B. Samitowskiej, 
umieszczony w Przeglądzie Zachodnim znacznie później (R. VI 
nr 7/8 s. 89— 95), by dowiedzieć się, że ludność tej parafii nie 
ograniczyła się do jednego protestu, co więcej, że ostatecznie 
w walce odniosła sukces. Czy jednak przy takim doborze źródeł 
wydawnictwo to może stanowić podstawę do naukowej, wyczer
pującej pracy? W ydaje nam się, że nie. Jeśli zaś redakcja uwa
żała, że głównym celem wydawnictwa było zwrócenie uwagi na 
ciekawe materiały, mieszczące się w archiwum śląskim, nasuwa 
się pytanie, czy nie wystarczyło wydać zeszyt mniejszy i znacznie 
tańszy aktów, lub też wydrukować część tych materiałów jako 
aneks do źródłowego obszernego artykułu?

Przechodząc do samej techniki wydawniczej, trzeba stwier
dzić, że Redakcja przeszła do porządku dziennego nad przyję
tymi przez polski świat naukowy, skodyfikowanymi ostatnio w in
strukcji wydawniczej zasadami wydawania źródeł do historii 
nowożytnej. Rzecz oczywista, że każdemu wydawcy, zwłaszcza 
doświadczonemu, wolno być zdania, że instrukcja ogłoszona przez 
Polską Akademię Umiejętności, przy współpracy szeregu innych 
Towarzystw naukowych, w tym last not least Wrocławskiego To
warzystwa, jest niecelowa, teoretyczna i sztywna, w konsekwen
cji też zastosować swoje własne metody wydawnicze. Wówczas 
jednak musi się zgodzić na to, że czytelnik będzie kwestionował 
ze specjalnym naciskiem celowość i logiczność stosowanej przez 
wydawcę metody. i



Spróbujmy z tego punktu widzenia zbadać zastosowane przez 
Redakcję w tym tomie metody zwłaszcza w najobszerniejszym 
rozdziale pierwszym. W rozdziale tym akty, odnoszące się do pol
skości powiatów, są uporządkowane według parafii, parafie zaś 
są ułożone w porządku alfabetycznym. Zauważmy tu nawiasowo, 
że aczkolwiek alfabet jest pewną podstawą do porządkowania, 
atoli zastosowanie tej zasady sprawia, że czytelnik materiałów 
musi się kolejno i nieoczekiwanie przenosić np. z powiatu brze
skiego do namysłowskiego i zaraz dalej z powrotem do brze
skiego. Fakt ten nie ułatwia czytelnikowi wyrobienia sobie nale
żytego obrazu rozmieszczenia polskości w tych powiatach.

Akty odnoszące się do poszczególnych parafii zgromadzone 
są w osobnych podrozdziałach, opatrzonych tytułami drukowa
nymi wielką (bardzo wielką) majuskułą. Czytelnik oczekiwałby 
jednak, że akty dotyczące każdej parafii będą gromadzone w jed
nym podrozdziale. Tymczasem tak nie jest. Tak np. akty doty
czące kościoła w Kowalowicach, powiat Namysłów, drukowane 
są w dwóch podrozdziałach, noszących identyczny ty tuł: ,,Akta 
kościoła w Kowalowicach, powiat Namysłów". Akty kościoła 
w Lubszy zawarte są również w dwu podrozdziałach następują
cych po sobie, noszących podobny ty tuł: ,,Akta kościoła w Lub
szy, powiat Brzeg" i ,,Akty kościoła w Lubszy". Dopiero przy 
bliższym zbadaniu przekonywujemy się, że każdemu podrozdzia
łowi odpowiada inna teczka archiwalna aktów. Zasada ta, że akty 
każdej teczki są drukowane w osobnym rozdziale, jest konse
kwentnie stosowana w całym pierwszym rozdziale. Przyznam się, 
że nie spotkałem takiej zasady wydawniczej w żadnym znanym 
mi wydawnictwie archiwalnym tego typu a nie wiem również, 
czy Redakcja zdołałaby podać słuszne przyczyny, skłaniające ją 
do przyjęcia takiej zasady. Nawiasowo zauważmy, że nagłówki 
tych podrozdziałów są dawane dość niejednolicie. Tak więc na 
stronie 29 czytamy ty tuł: ,,Akta dotyczące luterańskiej parafii 
w Kurznie (z filiami w Karłowicach i Stobrawie)" na stronicy zaś 
35 znajdujemy tytuł: ,,Akta kościoła w Kurzniu i Karłowicach, 
powiat Brzeg". Dodajmy, że w większości wypadków każdy no
wy podrozdział zaczyna się od nowej stronicy, wskutek czego po
zostaje dość dużo miejsca niezadrukowanego. Na stronicach od 
3-ej do 73-ej narachowałem (licząc puste pół- i ćwierćstronice) 
razem 7 stronic niezadrukowanych. W ydaje mi się, że tak luksu
sowego sposobu wydawania nie zdołałaby Redakcja w dzisiej
szych czasach oszczędności papierowej obronić.

Kwestia podania proweniencji archiwalnej poszczególnych 
dokumentów rozwiązuje Redakcja podając przy każdym tytule 
podrozdziału sygnaturę i tytuł teczki. Brak podawania przy po
szczególnych aktach stron czy kartek teczki tłumaczy się pewnie 
faktem, że dokumenty te nie są numerowane. Dlaczego jednak 
tytuły teczek, drukowane normalnie petitem, Redakcja drukuje



majuskułą i to jeszcze tak  wielką, że mało ustępuje co do wiel
kości czcionek tytułom podrozdziałów, trudno zrozumieć.

Przechodząc do samych aktów stwierdźmy, że każdy nosi nu
merację i jest poprzedzony regestrem drukowanym kursywą. 
W prawdzie wolałbym jeszcze dla przejrzystości ujrzeć zgodnie 
z instrukcją Akademii nagłówek aktu, atoli nie można z tego po
wodu robić Redakcji specjalnego zarzutu. Zaraz jednak dalej na
suwają się inne wątpliwości. Każdy akt mianowicie jest zaopa
trzony w podwójną datację, raz nad regestem drugi raz pod re
gestem. Tak np. dokument nr 48 nosi nad regestem datę „Mi
chałów, 10 stycznia 1862“ a potem pod regestrem „Michelau den 
10-ten Januar 1862“. Czy nie wystarczyło ograniczyć się do daty 
„Michałów (Michelau) 10 I 1862“ ? Skoro zaś jesteśmy przy tym 
akcie warto podkreślić, że rodzaj aktu jest zaznaczony najpierw  
po regestrze zrozumiałym skrótem „kop.“, po co jednak redakcja 
umieszcza potem nad aktem notatkę: „Abschrift“ ? Przykłady 
takiej rozrzutności można mnożyć. Weźmy akt nr 15. Z regestru 
dowiadujemy się, że pismo to kieruje rząd prowincji do super- 
intendenta Kelscha w Bierutowicach. Tymczasem Redakcja dru
kując akt, przedrukowywuje jeszcze nagłówek:
An den
Kónigl. Superintendenten 
Herrn Kelsch

zu Bernstadt
na końcu zaś pisma w podobny sposób przedrukowywuje „Kónigl. 
Regierung Ab. F. D. Kirchen- Med- und das Schulwesen" doda
jąc jeszcze skrupulatnie w nawiasie kursywą „podpis nieczytel
ny". W ydaje mi się, że tak skrupulatne odtwarzanie tekstu może 
być usprawiedliwione przy wydawaniu specjalnie ważnych ak
tów dyplomatycznych, ale nie przy drukowaniu pism władz pro
wincjonalnych do powiatowych pastorów.

W całym wydawnictwie konsekwentnie zastosowano wreszcie 
zasadę nie dawania żadnych przypisków rzeczowych. Był to je 
den z powodów zarzutów wytaczanych przez niżej podpisanego 
przeciw Redakcji, broniącej się przykładami wydawnictw obcych. 
Argumentów moich nie zamierzam jednak powtarzać, zwłaszcza, 
że, jak  słyszę, w następnych tomach Redakcja jednak zamierza 
zerwać z tą  niewygodną dla czytelnika zasadą.

Zastrzeżenia możnaby mnożyć, atoli ograniczę się do tych 
zasadniczych uwag. Celowo nie będę się zajmował różnymi oczy
wistymi potknięciami, skoro tych nie brak i w wielu innych wy
dawnictwach, a nie zamierzam zniechęcać zespołu, którego trud 
i inicjatywę — podkreślam to jeszcze raz —  w całej pełni oce
niam. Sumując moje poprzednie uwagi stwierdzam, że odrzuciw
szy normalnie przyjęte u nas zasady wydawnicze, zastosowała 
Redakcja takie zasady, których nie zawsze chyba mogłaby obro
nić. Jedno wydaje mi się oczywiste, mianowicie to, że materiały



te wydano zbyt rozrzutnie, luksusowo, z oczywistą szkodą dla 
kompletu m ateriału1).

Władysław Czapliński

A d o l f  N a s z :  żarna wczesnodziejowe. Studia wczesnodziejo-
we, seria archeologiczna, t. I. W arszawa—Wrocław 1950.
Praca A. Nasza jest monografią, traktującą o żarnach przed

historycznych, jednym z podstawowych narzędzi ludów rolni
czych, używanym przez nie od czasów neolitycznych po dzień 
dzisiejszy. ’

Jak  każda, tak i ta  zdobycz techniczna człowieka przeszła 
długą drogę rozwojową, znaczoną wydartymi ziemi fragmentami 
pozostałości archeologicznych.

Ta właśnie fragmentaryczność śladów kultury materialnej 
nastręcza archeologom wiele kłopotu w próbach nad odtworze
niem narzędzi przedhistorycznych i ich łańcuchów rozwojowych.

Uporanie się z tymi trudnościami i osiągnięcie wyczerpują
cego pojęcia o badanym zabytku archeologicznym zależy przede 
wszystkim od aparatury metodologicznej, którą archeolog stosuje 
w swojej pracy, a że ta  okazywała się często niewystarczająca, 
nic dziwnego, że literatura archeologiczna nie posiada prawie 
wcale tego właśnie rodzaju opracowań, jakie stanowi monografia 
żaren wczesnodziejowych.

Praca A. Nasza jest próbą przełamania tych trudności przez 
zastosowanie w badaniach archeologicznych nowej metody, na
zwanej przez jej autora „metodą rekonstrukcji paleoetnologicz- 
nej w archeologii".

Dwojakie są jej założenia, a mianowicie: wierne zrekonstru
owanie fragmentarycznie zachowanego materiału wykopalisko
wego, jako stadium pierwsze i jako drugie odtworzenie na pod
stawie uzyskanej rekonstrukcji szeregów rozwojowych badanego 
zabytku ze szczególnym uwzględnieniem jego strony funkcjo
nalnej.

Już z określenia powyższej metody wynika, że autorowi bę
dzie zależało na wszechstronnym naświetleniu badanego przed
miotu z punktu widzenia archeologii i etnologii, wychodząc z za
łożenia, że obu tym dyscyplinom wspólny jest cel badań, a mia
nowicie „śledzenie tradycyjnej kultury nie przekazywanej przy 
pomocy pisma".

Metodę rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii opie
ra  Nasz na kilku kryteriach, a to : morfologiczno-funkcjonalnym, 
analogii archeologicznych, etnologiczno-porównawczym, źródeł 
historycznych, językowym i archeologicznym.

i) Już w trakcie składania niniejszego tomu „Sobótki" ukazał się t. III 
„Materiałów do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich", poświęcony również 
Polakom-ewangelikom na Dolnym Śląsku w XIX w .; wydawnictwo to omówione 
zostanie w jednym z najbliższych numerów „Sobótki".



Kryterium morfologiczno-funkcjonalne polega na badaniu 
formy zabytku, jego dodatkowych elementów konstrukcyjnych, 
starć i uszkodzeń roboczych, materiału z jakiego jest wykonany, 
wytworów wyprodukowanych przez dane narzędzie, aby tą  drogą 
dojść do całkowitego odtworzenia pierwotnej formy, oraz poję
cia funkcji badanego zabytku.

Kryterium analogii archeologicznych opiera się na rekon
strukcji fragmentarycznie zachowanych przedmiotów przy po
mocy zabytków analogicznych.

Z dwoma powyższymi kryteriami związane jest dość ściśle 
kryterium etnologiczno-porównawcze, dostarcza ono bowiem 
aktualnego materiału, niezbędnego dla odtworzenia fragm enta
rycznego inwentarza wykopaliskowego, a przede wszystkim dla 
odgadnięcia jego funkcjonalnego przeznaczenia. Kryterium to 
pozwala nadto skontrolować wyniki osiągnięte na drodze hipote
tycznych rozważań, tyczących formy i funkcji narzędzia.

Duże znaczenie w posługiwaniu się metodą rekonstrukcji pa- 
leoetnologicznej w archeologii ma kryterium źródeł historycz
nych, pozwala bowiem często na uzupełnienie obrazu uzyskanego 
drogą wyżej przedstawionej analizy badanego zabytku, jak rów
nież przedłużyć jego formy pierwotne do czasów współczesnych.

Kryterium językowe pozwala niejednokrotnie określić pocho
dzenie etniczne zabytku, oraz ramy chronologiczne, chociaż te 
ustala właściwie kryterium chronologiczne. Ono to posługując się 
archeologicznymi i historycznymi metodami ustalania zjawisk 
w czasie, służy chronologicznemu ujęciu badanego przedmiotu.

W części drugiej swojej pracy demonstruje autor praktyczne 
zastosowanie omówionej metody na przykładzie typologiczno- 
konstrukcyjnego rozwoju przedhistorycznych żaren. Tu metodo
logiczne rozważania autora poddane są próbie, chodzi mu bowiem 
o ścisłe powiązanie teorii z praktyką i doświadczenie, czy zasto
sowane w pracy „instrumentarium badawcze'4 jest rzeczywiście 
metodą naukową w istotnym tego słowa znaczeniu, metodą przy 
pomocy której prehistoryk byłby w stanie odtworzyć z archeolo
gicznych fragmentów szczegółowy obraz struktury, funkcji, oraz 
szeregów rozwojowych badanego narzędzia.

1 Uzyskany przy pomocy metody rekonstrukcji paleoetnolo- 
gicznej w archeologii obraz rozwoju prehistorycznych żaren po
twierdził w zupełności słuszność założeń metodologicznych 
autora.

Archeologom znana była w zakresie tych badań tylko metoda 
porównawcza, która ich zdaniem drogą analogii archeologiczno- 
etnologicznych umożliwiała rekonstrukcję fragmentarycznie za
chowanego zabytku co do jego formy i funkcji, czyli uzyskanie 
szerszego pojęcia o badanym przedmiocie, niż na to pozwalała 
bezpośrednia obserwacja i analiza jego ułamkowych pozostałości.



Nasuwa się więc pytanie: jakie miejsce wśród zespołu metod 
archeologicznych zajmuje metoda rekonstrukcji paleontologicz
nej w archeologii i jaki jest jej stosunek do używanej dotąd przez 
archeologów metody porównawczej, na czym polega jej ,,no- 
vum“ ?

Otóż trzeba tu stwierdzić, że autor „żaren wczesnodziejo- 
wych“ właściwie pierwszy sprecyzował cały szereg jej kryteriów, 
oraz, co najważniejsze, technikę operowania tą  metodą, polega
jącą w pierwszym stadium na odtworzeniu poszczególnych ele
mentów badanego zabytku, określeniu ich funkcji w zespole czę
ści danego przedmiotu, aby tą drogą w stadium drugim otrzymać 
wyczerpujące pojęcie o całości obiektu badań, jego funkcji i miej
scu w całokształcie procesu technicznego i społecznego.

Stosowana przez archeologów metoda porównawcza opierała 
się na analogiach o charakterze raczej optycznym, nie wnikała 
w treść wewnętrzną zabytku, bo nie była w stanie dopatrzeć się 
w niej systemu współzależności poszczególnych elementów ba
danego przedmiotu, współzależności opartej na zasadach me
chaniki i fizyki.

Stąd wynikało niedostateczne zrozumienie genezy i podłoża 
archeologicznych wytworów materialnych, oraz, co niemniej 
ważne, niemożność uchwycenia i zrozumienia cyklów rozwojo
wych tych wytworów.

Metodę porównawczą w archeologii traktuje A. Nasz jako je 
dynie jedno z sześciu kryteriów metody rekonstrukcji paleoetno- 
logicznej w archeologii. Ta dopiero usuwa niedomagania, stosowa
nej na tym odcinku badań, metody porównawczej, pozwala w spo
sób najbardziej możliwy drogą rekonstrukcji poszczególnych ele
mentów zabytku zsynchronizować je w całość i poznać ją  od 
strony genezy, funkcji i ogniw rozwojowych, jak to widzimy wła
śnie na przykładzie żaren wczesnodziejowych.

Metoda rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii może 
znaleźć także zastosowanie wśród etnologów, odtwarzających 
w oparciu o materiały archeologiczne poprzednie ogniwa współ
czesnych wytworów kultury ludowej.

Na drodze do rozwiązania objętego tytułem pracy tematu 
autor zajmuje się prototypem żaren wczesnodziejowych, żarnami 
nierotacyjnymi, odnośnie istniejącej między nimi współzależności, 
chronologii i zasięgu tego narzędzia. Następnie omawia A. Nasz 
żarna rotacyjne, wykrystalizowane w czasach wczesno-historycz- 
nych, zajmując się, jak i wyżej, rekonstrukcją ich poszczegól
nych elementów i całości tego narzędzia, chronologią, zasięgiem, 
oraz źródłem jego rozpowszechnienia na naszych ziemiach.

Odnośnie szczegółu, tyczącego tzw. nacięć ćwiartkowych na 
kamieniach Żarnowych, pragnę dodać, że tę, nieznaną autorowi 
na terenie Polski technikę usuwania starć roboczych, odkryłem 
we wsi Wola Nieszkowska pow. bocheński.



Badania A- Nasza nad żarnami wczesnohistorycznymi dostar
czyły wiele ciekawego materiału odnośnie Śląska. Stąd bowiem, 
jak  się okazało, pochodzą najwcześniejsze zabytki żaren obroto
wych, sięgające okresu późnolateńskiego, (W rocław— Patenice, 
Oporów pow. wrocławski) i liczne stosunkowo okazy z okresu 
wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej (Rybna Kolonia 
pow. tarnogórski, Szarlej pow. świętochłowicki, Leśnica pow. lu- 
bliniecki, Kosocice pow. strzeliński, Oława).

Tu na Śląsku dzięki wpływom kulturalnym celtyckim, a na
stępnie rzymskim narzędzie to najwcześniej weszło w użycie 
i dzięki pośrednictwu tej dzielnicy rozpowszechniło się na zie
miach polskich.

Na Śląsku, na Górze Sobótce, znajdował się także główny 
ośrodek masowej produkcji i eksportu wczesnohistorycznych ża
ren rotacyjnych. Zadecydował o tym dostatek odpowiedniego su
rowca, a może także stare tradycje produkcyjne tego narzędzia. 
To doskonale rozwinięte centrum zaspakajało potrzeby krajowe, 
zwłaszcza Wielkopolski i Pomorza, dokąd wywożono kamienie 
Żarnowe dogodną arterią wodną, jaką stanowiła Odra.

Śląsk był zatem, jak  to wynika z pracy A. Nasza i jak  to za
pewne wykażą przyszłe badania, pośrednikiem w zakresie prze
kazywania nowych zdobyczy technicznych, przenikających z k ra
jów śródziemnomorskich, oraz niewątpliwych przemian ekono
miczno-społecznych, nierozerwalnie związanych z rozwojem na
rzędzi.

Pod tym też aspektem rozpatruje autor żarna wczesnodzie- 
jowe w końcowej partii swojej pracy, podkreślając wpływ tego 
narzędzia na życie gospodarczo-społeczne i na odwrót, wpływ 
tego ostatniego na rozwój i postęp techniczny żaren rotacyjnych.

Praca A. Nasza wzbogaciła literaturę archeologiczną nie 
tylko dokładną monografią jednego z bardzo ważnych narzędzi 
człowieka prehistorycznego, ale, co ważniejsze, nową metodą, 
która zezwala na wszechstronne poznanie zabytków archeolo
gicznych i na ich postawie na odtworzenie procesów ekonomiczno- 
społecznych, zakrytych tajemniczością otchłani wieków.

Metoda rekonstrukcji paleoetnologicznej w archeologii znaj
dzie napewno szerokie zastosowanie w pracach, związanych z ba
daniami początków państwa polskiego, do poznania których wiele 
cennego materiału może dostarczyć gruntowne poznanie pozosta
łości prapolskiej kultury materialnej, w pierwszym zaś rzędzie 
narzędzi.

Właściwa autorowi ostrożność w wypowiadaniu poglądów, 
połączona z wnikliwą analizą badanego przez niego narzędzia, 
jak  również jasny styl literacki, czynią z „żaren wczesnodziejo- 
wych“ nie tylko pożyteczną, ale i przyjemną lekturę.

Waclam Korta



R u t k o w s k i  J . : „Historia gospodarcza Polski". T. II. Czasy po-
rozbiorowe. Poznań 1950. Księgarnia Akademicka. Str.
XVIII. 512.
Długo oczekiwany drugi tom Historii gospodarczej Polski czo

łowego badacza naszych dziejów gospodarczych, jakim był prof. 
Rutkowski ukazał się w druku dopiero po śmierci Autora. W yda
nia niezupełnie wykończonego rękopisu pozostawionego przez 
Zmarłego podjął się J. Deresiewicz, który w krótkiej przedmo
wie zaznajamia czytelnika z trudnościami, jakie napotkał i ostrze
ga przed usterkami i błędami, które mogły wyniknąć z tych trud
ności. Przedrukowano również przedmowę Autora do II t. nie
stety nie dokończoną i nie zachowaną w całości.

Nie tu miejsce na omówienie znaczenia pracy Rutkowskiego; 
chodzi jedynie o zasygnalizowanie materiału śląskiego zawartego 
w podręczniku.

Konstrukcja t. II jest podobna do konstrukcji t. I w wyda
niu powojennym. W poszczególnych epokach wysunięto na czoło 
najbardziej charakterystyczne —zdaniem Autora — dla danego 
okresu zjawiska. Czasokres objęty t. II. podzielono na 3 podokresy 
stanowiące odrębne rozdziały. Są to : rozdział V (całości pracy) 
„Epoka wielkich reform włościańskich (1772— 1870), rozdział 
VI „Rozkwit kapitalizmu" i rozdział VII „Gospodarka w Polsce 
podczas pierwszej wojny światowej". W przeciwieństwie do 
przedwojennych wydań t. I. książka nie zawiera odrębnych roz
działów czy podrozdziałów poświęconych ziemiom zachodnim. 
Materiał dotyczący Śląska mieści się w ogólnych rozdziałach po
święconych zaborowi pruskiemu. W rozdziale V obejmującym 
jak wspomniano okres 1772— 1870 znajdujemy dane cyfrowe do
tyczące wzrostu zaludnienia (co prawda jedynie dla Śląska Gór
nego i Cieszyńskiego) oraz podobne dane dotyczące kolonizacji 
fryderycjańskiej. Nieco szerzej uwzględnił Autor Śląsk omawia
jąc politykę rolną rządu pruskiego na ziemiach polskich. Punkt 
zwrotny stanowił tu rok 1807, kiedy zniesiono poddaństwo oso
biste chłopa. Autor podkreśla że zasadniczy edykt z 1807 r. wcho
dzący w życie zresztą jedynie etapami zawierał w sobie wiele 
elementów kompromisu w stosunku do interesów wielkiej własno
ści. Drugim takim podstawowym edyktem był edykt z r. 1807 
umożliwiający włościanom nabycie własności rolnej, również zre
sztą zmieniany i ograniczany pod naciskiem wielkiej własności. 
Znaczenie tych rozporządzeń dla całego zaboru pruskiego oma
wia Autor dość szeroko; odnośnie do zagadnień śląskich podkre
śla, że dzięki staraniom wielkich właścicieli ziemskich ukazały 
się specjalne ustawy dla śląska z lat 1811 i 1827 utrudniające 
znacznie przeprowadzenie regulacji i zatrzymuje się nieco dłu
żej nad położeniem zagrodników na Śląsku Górnym, których 
w okresie 1827— 46 uwłaszczono zaledwie 10. Rutkowski pod
kreśla istnienie silnego niezadowolenia wśród ludności wiejskiej,



jednak ruch rewolucyjny chłopów śląskich omawia dopiero 
w związku z wypadkami z r. 1848. Podkreśla że ruch ten miał 
wówczas znaczną samodzielność, mimo że dużą według Autora 
rolę odegrała inteligencja miejska- W dalszym ciągu omawia Rut
kowski ustawy regulacyjne wydane w 1. 1848— 50 a obejmujące 
i Śląsk, w których zniesiono bez odszkodowania szereg uprawnień 
dworu i rozszerzono zakres gospodarstw włościańskich podlega
jących regulacji. Trudności istniejące mimo to dla włościan ślą
skich porusza podręcznik raczej ogólnikowo. Na str. 77— 80 ze
stawiono cyfry dotyczące uwłaszczenia ziemi również na Śląsku.

Drugim ważnym zagadnieniem w dziejach rozwoju gospo
darczego Śląska w omawianym okresie, którego dotyka podręcz
nik Rutkowskiego, to rozwój górnictwa i przemysłu górnośląskie
go. Autor podaje charakteryzujący ten rozwój wzrost liczby ro
botników, która w r. 1827 wynosiła 618 osób a w r. 1867 —  44.000. 
Podkreśla wzrost liczby kopalń (1800 —  18; 1873 —  129) ale 
równocześnie i wzrost produkcji (przeciętna wydajność kopalni 
wzrosła z 2.000 na 62.000 ton rocznie). Zagadnienie ruchu robot
niczego na Śląsku porusza Rutkowski jedynie w ramach ogólnych.

Nieco dłuższy ustęp poświęca podręcznik Śląskowi przy oma
wianiu stosunków kredytowych. W r- 1870 powstało na Śląsku 
Ziemstwo Kredytowe, które podobnie jak  inne ziemstwa kredy
towe w zaborze pruskim przeznaczone było dla wielkich właści
cieli ziemskich, którym udzielało nisko procentowych pożyczek. 
Po pokoju w Tylży nastąpił kryzys ziemstw kredytowych, jednak 
nie przestały one istnieć i odgrywać określoną rolę w polityce 
klasowej rządu pruskiego.

W okresie 1870— 1914 nazwanym przez autora jak  już za
znaczyliśmy okresem rozkwitu kapitalizmu następuje silny wzrost 
miast i gęstości zaludnienia na ziemiach polskich. Odnośnie do 
Śląska Rutkowski podaje cyfry dotyczące stosunków górnoślą
skich. Gęstość zaludnienia w latach 1861— 1910 wzrosła tu z 86 
na 197 osób. Autor omawia związane z tym zjawisko emigracji 
i jej kierunki. Zmierza ona początkowo do Ameryki, zaś po roku 
1893 do zachodnich prowincji Prus. Upada natomiast rozwijająca 
się w pierwszej połowie XIX w. emigracja do Saksonii. Obok sa
mego faktu zagęszczenia się ludności (dla którego przeciwwagę 
stanowiło zresztą zwiększanie się zapotrzebowania na robotników 
w górnictwie), autor podaje jako drugą przyczynę emigracji ze 
Śląska fakt, że płace w całym zaborze pruskim były niższe niż 
na zachodzie państwa.

Na dalszych kartach książki podkreśla Rutkowski, że na Ślą
sku następuje najsilniejsza ze wszystkich ziem zaboru pruskiego 
koncentracja przemysłu. Wr. 1873 byku na Śląsku 124 kopalń wę
gla produkujących 7,8 milionów ton a w r. 1891 tylko 56 kopalń, 
z których wydobyłto 17,7 milionów ton. W raz z rozwojem przemy
słu wzrastała liczba proletariatu fabrycznego. I tak liczba robot-



Zdobyty tą drogą bogaty materiał źródłowy umożliwia do
kładne i wszechstronne rozpracowanie wszystkich etapów roz
woju niemieckiego kapitalizmu i położenia niemieckiej klasy ro
botniczej. Są to następujące etapy: 1800— 1850 czyli okres wcze
snego kapitalizmu, 1850— 1870 czyli okres przejściowy, 1870— 
1900— 1914 okres dojrzałego i skazanego na upadek kapitalizmu, 
1914— 1932 okres rozkładającego się kapitalizmu i wreszcie 
1933— 1945, okres faszyzmu. Każdy z tych okresów charaktery
zuje się swoistymi odrębnościami w stosunku do etapów wcze
śniejszych jak i późniejszych. Odrębności te uwydatniają się 
m. in. w postaci zmian, zachodzących w położeniu klasy robotni
czej w Niemczech.

Podkreśla najpierw autor za Engelseln pewną ogólną, chara
kterystyczną cechę procesu kształtowania się niemieckiego kapi
talizmu w przeciwieństwie do rozwoju, np. kapitalizmu francus
kiego. Polega ona na tym, że w Niemczech, które nie przeszły re
wolucji burżuazyjnej, mimo to rozwój gospodarki kapitalistycz
nej w I połowie XIX w. postępował bez porównania szybciej niż 
w uwolnionej z więzów feudalizmu Francji. Czym tłumaczyć, że 
wolna od tych więzów Francja wkrótce prześcignięta została 
przez kraj, w którym feudalizm względnie półfeudalizm pozostał 
na długo jeszcze systemem panującym pod względem politycz
nym, w którym mimo coraz wyraźniejszego przesuwania się pun
ktu ciężkości życia ekonomicznego na Zachód junkrzy pruscy ze 
Wschodu nadal zdołali utrzymać swą dominującą rolę w płasz
czyźnie politycznej ? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy 
w specyfice niemieckiego półfeudalizmu. Oddajmy tu głos auto
rowi: „Stworzenie proletariatu wiejskiego przy jednoczesnym 
osłabieniu rzemiosła skutkiem zniesienia całego szeregu feudal
nych przepisów ochronnych, których nie zastąpiły przepisy po
stępowe, umożliwiło junkrom założenie szeregu specjalnych ga
łęzi przemysłu wiejskiego i w ten sposób, dzięki przejściu na sy
stem kapitalistycznej gospodarki rolnej i przemysłowej, (pozwo
liło im) potężnie wzmocnić swą pozycję gospodarczą i wspaniale 
podbudować materialnie przewagę polityczną" (s. 30). Sukces 
ten o tyle był ułatwiony, że burżuazja niemiecka, politycznie nie
dojrzała i niejednolita, nie zdolna była stawić junkierstwu poważ
niejszego oporu, zadowalając się osiągnięciami w dziedzinie czy
sto ekonomicznej. Tę politykę burżuazji niezwykle trafnie i lapi
darnie charakteryzuje Hebbel, stwierdzając, że „nawet w wy
padku rewolucji Niemcy usiłowaliby wywalczyć sobie jedynie 
zwolnienie od podatków, nigdy wolności myśli".

Ale mimo porażek na gruncie politycznym rozwój kapitali
stycznych form gospodarczych trwał, jak to wyżej już wspomnia
no, w całej pełni.

Wraz z nim zaś rosła równie gwałtownie liczba robotników 
najemnych. Trudno co prawda przytoczyć tu dokładniejsze cyfry,



niemniej jednak wzrosła ona na przestrzeni połowy XIX w. co 
najmniej dziesięciokrotnie z liczby ok. 85 tys. w r. 1800 do ok. 
900 tys. w r. 1848. Zarobki realne robotnika w I połowie XIX w. 
aż do ostatnich niemal lat tego okresu w ykazują tendencję spad
kową — zgodnie z podstawową cechą wczesnego kapitalizmu 
w postaci uprawiania wyzysku tzw. prymitywnego lub eksten
sywnego.

Stosując tę formę wyzysku usiłuje przedsiębiorca zapewnić 
wzmożenie produkcji przez maksymalne pod względem liczeb
nym zatrudnienie robotników oraz równie maksymalne przedłu
żenie czasu ich pracy. Powstające wskutek zwiększenia liczby 
pracowników ,,straty" rekompensuje sobie przy pomocy obniże
nia płacy, nakładania wszelkich możliwych kar, zakładanie skle
pików przyfabrycznych oraz szeregu innych, nieraz wyrafinowa
nie złodziejskich metod (np. wypłata wynagrodzenia w postaci 
bezużytecznych dla robotnika produktów, np. jedwabiu, które ro
botnik zmuszony jest z kolei sprzedać, przeważnie temu samemu 
fabrykantowi, ale już po cenie znacznie niższej).

Czas pracy na początku XIX w. nie przekraczał przeważnie 
12 godzin; praca nocna i świąteczna stanowiła rzadkość. Stop
niowo przestaje to być rzadkością, jednocześnie zaś dniówka 
przedłuża się —  bez różnicy między kobietami i mężczyznami —  
do 13, 14 a w końcu półwiecza do 16 i 17 godzin na dobę. żąda
nie utrzymania 12 godzinnego dnia pracy nazywało się naówczas 
radykalizm em ; żądanie obniżenia tej normy do 10— 12 godzin 
uchodziło za ,,całkiem dzikie". Nie ma tu miejsca, by szczegóło
wiej przedstawić uwagi autora na tem at warunków mieszkanio
wych i odzieżowych robotników. Należało to do nie mniej ponu
rych mroków życia robotnika. Brak dostatecznego wyżywienia, 
mieszkania i odzieży kazał szukać „rozgrzewki" i dachu nad 
głową w utrzymywanej przez przedsiębiorcę knajpie. Nędza i pro
paganda sprzedawanego tam  alkoholu zrobiły swoje: o ile na po
czątku XIX w. konsumcja alkoholu wśród robotników rolnych nie 
stanowiła zjawiska częstego, o tyle w latach trzydziestych i czter
dziestych w dniach wypłaty przeobraziła się w powszechny 
zwyczaj.

Brutalność i okrucieństwo metod wyzysku w dobie wczesnego 
kapitalizmu najdotkliwiej jednak odbijały się na położeniu dzieci 
robotniczych, pracujących często w takim  samym wymiarze go
dzin jak dorośli, jedynie z dłuższą przerwą obiadową, przezna
czaną zresztą nieraz na przymusowe nauczanie w fabryce. 
Wkrótce stan zdrowotny młodzieży robotniczej spadł na taki po
ziom, że dopiero interwencja kół wojskowych w obawie braku re
kruta spowodowała wydanie minimalnych zarządzeń ochronnych, 
znoszących pracę nocną i świąteczną dla dzieci, ustalających 
dolną granicę wieku dzieci zatrudnianych na lat 9 itp. (r. 1839).



Potworne warunki bytu niemieckiego robotnika w I połowie 
XIX w. wywoływały niejednokrotnie reakcję humanitaryzmu 
u badziej postępowego mieszczaństwa. Obliczono, że minimum 
egzystencji 5-osobowej rodziny robotniczej wynosiło rocznie mniej 
niż koszty utrzymania rocznego jednego konia pocztowego na 
służbie państwowej. Początkowo najlepszą radę widziano w znie
sieniu w ogóle systemu wolnej pracy najemnej i przywróceniu 
pańszczyzny. Później akcja tych kół poszła w kierunku zapew
nienia minimalnej opieki prawnej przed wyzyskiem, co jednak 
w I połowie XIX w. nie dało żadnych poważniejszych rezultatów. 
Innego rodzaju była reakcja kapitalistów w innych krajach, dla 
których, jak stwierdza Kuczyński, stosunki niemieckie stanowiły 
najwyższy ideał „właściwego" ułożenia stosunków społecznych 
i w ich krajach (najjaskrawszym przykładem w tym kierunku 
była debata w angielskim parlamencie w sprawie skrócenia dnia 
pracy, kiedy to niektórzy posłowie powoływali się na wzór Nie
miec).

Czemu przypisać to niezwykłe nasilenie wyzysku klasy robot
niczej w Niemczech? Kuczyński tłumaczy to następująco: „Fakt, 
że (Niemcy) konkurowali ze swoim stosunkowo zacofanym, te
chnicznie aparatem  produkcyjnym na rynku światowym, wpędzał 
przedsiębiorców niemieckich na drogę najmniejszego oporu, mia
nowicie podwójnie wzmożonego wyzysku ich robotników. Tu wi
dzimy wpływ politycznego zacofania na stan techniki i wpływ 
poziomu technicznego (fabryk) na położenie robotnika. Przedsię
biorca niemiecki, bity często na rynku światowym przez konku
rentów, bił ich wszystkich techniką i sztuką najbardziej barba
rzyńskiego wyzysku robotników".

Rok. 1848 bynajmniej nie obalił przewagi politycznej prus
kiego junkierstw a; tym niemniej jednak zdało sobie ono sprawę, 
że nieustępliwość posunięta zbyt daleko może doprowadzić do 
niebezpiecznego zbliżenia między liberalną burżuazją i coraz 
liczniejszymi masami robotniczymi. W związku z tym junkrzy idą 
na pewne ustępstwa w dziedzinie gospodarczej, czego wyrazem 
są zmiany przeprowadzone w ustawodawstwie handlowym i fi
nansowym. Dzięki temu młoda burżuazja niemiecka, po hańbie 
1848 r., tym wydatniej oddaje się dziełu dalszego przekształcania 
oblicza gospodarczego Niemiec. Następują —  poza dalszym ży
wiołowym rozwojem przemysłu — znamienne przeobrażenia w sa
mej produkcji. Po raz pierwszy od początków kapitalizmu 
w Niemczech nie tylko w latach pięćdziesiątych produkcja się po
dwaja — czego już później nigdy obserwować nie będziemy —  
ale, co najważniejsze, daje się zauważyć wbrew dotychczasowym 
tendencjom szybszy wzrost produkcji środków produkcyjnych 
niż dóbr konsumcyjnych. Oznacza to, iż tworzą się w Niemczech 
podstawy dla rozwoju przemysłu ciężkiego. Równocześnie po
wstaje coraz więcej spółek akcyjnych, zakładane są pierwsze



wielkie banki, które już w niedalekiej przyszłości owładnąć miały 
niemieckim kapitałem.

Niemiecka klasa robotnicza rosnąc w ślad za przemysłem 
staje się politycznym czynnikiem w obrachunku sił społecznych. 
W nowym okresie następują również doniosłe zmiany w jej po
łożeniu. Po raz pierwszy od wielu lat przestają spadać zarobki 
realne, następują pewne skrócenia dnia pracy. Dlaczego — i co 
się za tym kryje? Kuczyński tak to wyjaśnia: ,,Przedsiębiorcy 
wzmagają wyzysk już nie przy pomocy starych metod ciągłych 
obniżek zarobków. W ydaje się, że dalsze ich obniżanie jest nie
możliwe, o ile nie chce się w ogóle podkopać egzystencji klasy ro
botniczej, która przecież jest obiektem wyzysku- Jeśli system ka
pitalistyczny ma funkcjonować dalej muszą (w miejsce dawnych) 
wejść nowe metody wyzysku... opuszczamy fazę wyzysku eksten
sywnego... na rzecz metod bardziej wyrafinowanych i skutecz- 
niejszych“ (s. 107). Nie sposób tu nie przytoczyć dalszego wy
jaśnienia tego stanu rzeczy, odnoszącego się co prawda do nieco 
bardziej rozwiniętych stosunków kapitalistycznych w Anglii, ale 
doskonale przystającego do stosunków we wszystkich krajach ka
pitalistycznych. Wyjaśnienie to pochodzi od Engelsa: „Ale w tym 
samym stopniu, w jakim  dokonywał się ten postęp, wielki prze
mysł stawał się z pozoru moralny. Konkurencja między fabrykan
tami przy pomocy drobnego okradania robotników nie opłacała 
się już. Przedsiębiorstwa wyrosły już z tak nędznych środków ro
bienia pieniędzy. Tak zniknął z dzielnic fabrycznych system truc- 
kowy, przeszła ustawa o dziesięciogodzinnym dniu pracy i inne 
pomniejsze reformy... Im większe było przedsiębiorstwo przemy
słowe, im więcej zatrudniało robotników, tym większe straty  
i kłopoty powodował każdy zatarg z robotnikami. (Fabrykanci) 
nauczyli się unikać sporów z robotnikami".

Nasuwa się pytanie jakie były te bardziej wyrafinowane me
tody, o których wspominał Kuczyński. On sam daje na to odpo
wiedź : nowe metody polegały na wyzysku intensywnym, na wy
duszeniu z robotnika wzmożonego wysiłku w ciągu godziny robo
czej. Obok produktywności (której nie należy mieszać z inten
sywnością pracy) najlepszym sprawdzianem w tej dziedzinie jest 
statystyka stanu zdrowia i nieszczęśliwych wypadków podczas, 
pracy. Okazuje się z niej, że pod koniec okresu przejściowego, 
w latach sześćdziesiątych, odsetek nieszczęśliwych śmiertelnych 
wypadków zwiększa się w porównaniu z poprzednim etapem —  
i to mimo skrócenia czasu pracy, mimo lepszego wyszkolenia ro
botników, zmniejszenia się liczby kobiet i dzieci zatrudnionych 
w przemyśle i szeregu innych czynników, po których należałoby 
się spodziewać znacznego ograniczenia nieszczęśliwych wy
padków.

W tej nowej formie wyzysku kryło się jednak jeszcze jedno 
poważne niebezpieczeństwo natury politycznej. Oczywiście bo



wiem takie ulgi, jak skrócenie czasu pracy, podniesienie realnych 
zarobków, wprowadzenie ustawodawstwa socjalnego itp., dostrze
galne i odczuwalne dla każdego robotnika, wywoływały wrażenie, 
że sytuacja idzie ku lepszemu. Trudniej mu było zauważyć, jak 
stopniowo zmusza się do pracy coraz intensywniejszej — proces 
ten rozkładał się przecież na lata i dziesiątki lat —  jak narażany 
jest na coraz większe niebezpieczeństwo życia i zdrowia —  to 
w skali jednostkowej również trudno dostrzec —  że wreszcie li
czyć się winno nie tylko absolutny wzrost zarobku, lecz przede 
wszystkim względny jego poziom, czyli innymi słowy jego stosu
nek do dochodów innych klas społecznych. Przeciętny robotnik 
nie mógł mianowicie zdać sobie sprawy, że mimo absolutnego 
wzrostu jego płacy staje się on na tle wzmagającego się dobro
bytu kapitalistów s t o s u n k o w o  jeszcze biedniejszy niż był kie
dykolwiek. Mimo, że nauka burżuazyjna z reguły usiłowała po
mijać ten niezwykle charakterystyczny szczegół stosunków panu
jących w społeczeństwie burżuazyjnym, udało się autorowi spo
rządzić wielce interesującą tabelkę przedstawiającą tendencję 
rozwojową relatywnych zarobków robotniczych. Okazuje się 
z niej, że wbrew pewnemu wzrostowi absolutnych zarobków ro
botniczych w II połowie XIX w. zarobki relatywne malały w tym 
czasie w zastraszającym tempie, spadając od r. 1860 do r. 1914 
prawie ośmiokrotnie, przy jednoczesnym takim samym mniej wię
cej wzroście (ośmiokrotnym) dochodów przypadających na ka
pitalistę.

Te jednak czynniki, jak  wspomnieliśmy, w przeciwieństwie 
do czasu pracy i innych drobnych ulg, osiągniętych zresztą w trak 
cie zażartej walki z wielkim kapitałem, niełatwo były dostrze
galne. Skutkiem tego niemiecka klasa robotnicza stała się w du
żej swej części łupem rewizjonistów i innych poprawiaczy mark
sizmu.

Przejście w nową fazę kapitalizmu, w jego stadium monopo
listyczne, imperialistyczne dokonało się w Niemczech dzięki gwał
townemu rozwojowi przemysłu ciężkiego, który stanowi najlepszy 
grunt dla rozwoju monopolistycznego szczególnie szybko. W tej 
fazie obserwujemy dalsze zmiany w położeniu klasy robotniczej. 
M. in. zarobki realne w dobie monopolizmu już nie w zrastają i na 
ogół stoją w miejscu przy jednocześnie wzmagającej się w dal
szym ciągu intensywności wysiłku robotnika w ciągu godziny ro
boczej .

Ale w dobie monopolizmu na robotnika spadła jeszcze jedna 
plaga, przedtem poza okresami wybitnie złej koniunktury odczu
walna w stosunkowo niewielkim stopniu. Przed r. 1887 brak 
szczegółowych danych co do nasilenia bezrobocia. Od tego roku 
aż do wojny światowej obserwować możemy bezrobocie utrzy
mujące się mniej więcej na równym poziomie, jeśli chodzi o po
szczególne cykle gospodarcze w tym okresie. Ale gdy się porówna



z sobą poszczególne lata w ramach tych cyklów, to obserwujemy 
zupełnie niesłychane skoki w zatrudnieniu. Różnice w liczbie bez
robotnych, sięgające kilku tysięcy procent przestają być niezwy
kłością. Los robotnika nie tylko się pogarsza, ale z każdym rokiem 
staje się coraz bardziej niepewny. I wojna światowa, dzięki któ
rej nastąpiła dalsza koncentracja produkcji w rękach potężnie
jących monopoli, przynosi wraz z wzrostem ich znaczenia jeszcze 
jedno zaostrzenie położenia robotników: teraz bezrobocie docho
dzi do takich rozmiarów, jakie trudno było przewidzieć nawet 
największemu pesymiście przed wojną. Zanim jednak do tego do
szło, przeszła niemiecka klasa robotnicza przez nędzę inflancji, 
po to by po krótkim wytchnieniu lat 1924— 29 popaść w nędzę 
nowej fali bezrobocia, sięgającego w r. 1932 44% ogółu robotni
ków. Sprawdziły się raz jeszcze słowa Lenina, że „ucisk całej 
ludności przez nielicznych monopolistów staje się sto razy cięż
szy, dokuczliwszy, nieznośniejszy".

Dalszy rozwój monopolizmu nasuwa py tan ie: czy faszyzm 
jest nieuchronnym organicznym produktem imperialistycznej fazy 
kapitalizmu, czy powstaje może jedynie w określonych, specy
ficznych warunkach historycznych? Odpowiedź, że jest on pro
duktem organicznym kapitalizmu monopolistycznego zawierałaby 
w sobie twierdzenie, iż zjawiskiem również organicznym, histo
rycznie koniecznym i społecznie naturalnym jest postępujące słab
nięcie głównego wroga faszyzmu, mianowicie sił postępu —  jest 
więc sprzeczne z rzeczywistością historyczną. Nie znaczy to jed 
nak, że faszyzm nie jest produktem kapitalizmu monopolistycz
nego. Nie może on wyrosnąć na innym gruncie — ale, zdaniem 
autora, wyrosnąć nie musi. W Niemczech znalazł on szczególnie 
dogodne warunki rozwoju, w postaci trzech czynników: demora
lizacji politycznej niższych warstw drobnej burżuazji, słabości 
antyfaszystowskiego skrzydła wielkiej burżuazji, przede wszyst
kim zaś rozdwojenia klasy robotniczej —  która najdrożej zresztą 
za to miała zapłacić.

Obok teorii, że jakoby faszyzm jest koniecznym produktem 
kapitalizmu, rozbrajającej moralnie i politycznie klasę robotni
czą, istnieją i inne skrajnie przeciwstawne, wywołujące wszakże 
w konsekwencji ten sam skutek, mianowicie twierdzenia, jakoby 
faszyzm stanowił zupełnie odrębny system, niezależny od kapi
talizmu. Ten pogląd opierał się na spostrzeżeniu, że w ustroju fa 
szystowskim rola i znaczenie państwa dochodzi do rozmiarów nie
spotykanych w „normalnym" państwie kapitalistycznym. Autor 
zbija w sposób przekonywający tę argumentację, wykazując, że 
rola i ingerencja państwa nie zależy od tego czy panuje w nim 
ustrój niewolniczy, czy feudalny, czy kapitalistyczny ani też od 
stopnia ich dojrzałości. W jednym tylko wypadku zawsze rola 
państwa wyraźnie się wzmagała —  w wypadku wojny. I tym się 
tłumaczy rola państwa w fazie faszystowskiej ustroju kapitali



stycznego. Faszyzm bowiem istnieje tylko dla wojny i z niej mógł
by tylko żyć.

Rozwój produkcji przemysłowej w Niemczech faszystowskich 
rzuca na to zagadnienie jaskrawe światło. W okresie panowania 
faszyzmu wzrosła prawie dwukrotnie produkcja środków produk
cji, gdy jednocześnie produkcja środków konsumcyjnych utrzy
mywała się na ogół na poziomie z r. 1932. W ten sposób system 
faszystowski stał się rajem  dla przemysłu ciężkiego, zwłaszcza 
zbrojeniowego. Wiadomo zaś, że właśnie w przemyśle ciężkim 
najwcześniej i na największą skalę rodzą się monopole. Pomoc 
dla przemysłu ciężkiego oznaczała dalsze wzmocnienie pozycji 
monopolistów — ale nie wszystkich. Stare monopole nie dopu
szczają do tworzenia się monopolistycznej konkurencji. Jeszcze 
w końcu 1933 r. rząd hitlerowski zlikwidował na drodze admini- 
stracyjno-prawnej cały szereg świeżo powstałych monopoli i syn
dykatów, zapewniając w ten sposób nieograniczone wprost moż
liwości rozwojowe monopolom starym. Po raz pierwszy też za 
czasów hitlerowskich dał się zaznaczyć absolutny spadek przed
siębiorstw średnich i mniejszych. Po wywłaszczeniu z wszelkich 
praw i majątku żydów nie wiele już pozostało możliwości dal
szej akumulacji kapitału na forum wewnętrznym. Cechą chara
kterystyczną systemu faszystowskiego jest nawrót do pierwotnych 
form akumulacji kapitału w postaci zagarniania całych przemy
słów, całych systemów gospodarczych (Austria, Czechosłowacja, 
państwa podbite), w rozmiarach nie notowanych po żadnej z do
tychczasowych wojen- Zdawałoby się, że na podstawie tych 
i mnóstwa innych zjawisk niesposób mieć wątpliwości co do roli 
państwa w systemie faszystowskim. Byli wszakże tacy, których 
niektóre posunięcia faszyzmu zdezorientowały. Chodzi tu w szcze
gólności o głośne ograniczenie dywidend w r. 1934; miały one nie 
przekraczać 6%. Kuczyński wyjaśnia, że w wielu wypadkach 
było na rękę monopolistom lokowania dochodu w nowych inwe
stycjach fabrycznych, zamiast rozproszkowywać go po wszyst
kich akcjonariuszach. W ten sposób zarządzenie to kierowało swe 
ostrze przede wszystkim przeciwko drobniejszym udziałowcom, 
główni bowiem udziałowcy wypłacali sobie te dywidendy w in
nej formie, nie stojącej w sprzeczności z rozporządzeniem np. pen
sji dyrektorskich, skoncentrowanych w rękach głównych właści
cieli. A skoro to było niewygodne, monopoliści po prostu wykra
czali przeciwko prawu — i wypłacali dywidendy powyżej 6%- 
Powołując się na urzędową statystykę wykazuje autor, że od 
r. 1938 wysokość przeciętna dywidend przekraczała co roku owe 
nakazane 6%, nie mówiąc już o tym, że w porównaniu z ostatnim 
rokiem przedhitlerowskim, kiedy przeciętna dywidend wynosiła 
2,9% , wysokość ich systematycznie rosła dochodząc w r. 1941 
do 6,6%.



W ciągu poprzedzających hitleryzm bez mała 100 lat nie
miecka klasa robotnicza wyrobiła sobie, zwłaszcza w r. 1918, nie
które prawa i ułatwienia. Najważniejsze z nich to prawo organi
zowania się w związkach zawodowych i partiach politycznych, 
prawo do zebrań i własnej prasy, prawo wyboru delegatów do 
rad zakładowych i inne. Wszystkie te prawa zlikwidowane zo
stały przez dyktaturę faszystowską, ostatnie w r. 1935. Terrorowi 
politycznemu towarzyszył terror gospodarczy w postaci przypi
sywania robotników —  najpierw rolnych, potem metalowych — 
do określonych zawodów, określonych okolic a nawet określonych 
przedsiębiorstw. W czasie wojny, gdy szereg gałęzi przemysłu, 
nie pracującego bezpośrednio dla uzbrojenia, nie mogło produko
wać, ci przypisani robotnicy stanowili najbardziej konkretny ma
jątek przedsiębiorcy. Zaczęto sobie ,,wypożyczać“ robotników 
nie mogąc ich zatrudnić, przy czym wypożyczający oddawał „wła
ścicielowi" pewien procent od zarobków wypłacanych robotni
kowi (s. 216). Rozwinęła się nawet publiczna dyskusja nad stroną 
„etyczną" zagadnienia, czy mianowicie jest to dopuszczalne, wre
szcie, jaka winna być cena za głowę robotnika.

Inna cecha hitlerowskiej polityki robotniczej to daleko idące 
zróżniczkowanie płac — na korzyść pracujących w przemyśle 
zbrojeniowym. Tak np. płace w przemyśle odzieżowym i spożyw
czym, pracujących dla szerokich mas, nie tylko faktycznie, ale 
nawet nominalnie spadły w latach dyktatury faszystowskiej, gdy 
jednocześnie płace w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym przynaj*- 
mniej nominalnie poważnie wzrosły. Nominalnie, ponieważ pogor
szona jakość wytwarzanych produktów, zwiększone świadczenia 
poboczne i inne obciążenia podwyżkę tę w większości wypadków 
praktycznie neutralizowały do tego stopnia, że jak oblicza autor, 
zarobki realne w przeddzień wojny obracały się w granicach za
robków najbardziej kryzysowego r. 1932 — przy wzmożonej je 
szcze bardziej intensywności pracy i przedłużonym czasie pracy. 
W ciągu pięciu lat, jeszcze więc przed wybuchem wojny, przeciętny 
czas pracy wzrósł o okrągło 10%, odsetek zaś wypadków podczas 
pracy wzrósł od r. 1932 do 1937 o ok. 70% tak, że zakładając iż 
robotnik przeciętnie pracuje zawodowo przez 40 lat, istniało 
prawdopodobieństwo conajmniej dwukrotnego w ciągu życia na
rażania się na nieszczęśliwy wypadek w pracy. Jednocześnie jed
nak przeciętna wypłacanego wsparcia podczas leczenie obniżyła 
się w porównaniu z r. 1932 w r. 1937 ze 100% na 51. Jedyna 
rzecz która w czasach hitlerowskich nie prześladowała robotnika, 
zwłaszcza w późniejszych latach, to bezrobocie. To jednak 
„osiągnięcie" polityki hitlerowskiej najtrafniej naświetlił W alter 
TJlbricht, stwierdzając, że, owszem, zatrudniono 6 milionów bez
robotnych — po to, by pozostawić na gruzach systemu faszystow
skiego grubo ponad 6 milionów trupów i kalek.



Gdyby chcieć w paru słowach zamknąć charakterystykę sy
stemu faszystowskiego w dziedzinie jego stosunku do robotnika, 
należałoby stwierdzić, iż łączy on w sobie najbardziej wyrafino
wane metody wyzysku intensywnego z szeregiem cech wyzysku 
ekstensywnego, cofając w ten sposób stosunki społeczne o wiele 
dziesiątek lat wstecz. 1

Nawet obszerna recenzja nie może pretendować do przedsta
wienia w całej rozciągłości drobiazgowego trudu, jaki zadał so
bie autor aby dotrzeć do wszystkich zakamarków życia robotni
czego na przestrzeni 150 lat. Ale zasługa jego tkwi nie tyle w owej 
drobiazgowej analizie, ile w podziwu godnej umiejętności wyko
rzystania jej dla rozświetlenia szerokich horyzontów problema
tyki robotniczej w ustroju kapitalistycznym. Praca Kuczyńskiego, 
mimo całej swej drobiazgowości nie ma w sobie nic z dłubaniny 
naukowej. To jedna cecha jego metody pisarskiej. Druga -— to 
pasja polityczna znamionująca pracę od pierwszej do ostatniej 
kartki. Daje jej autor wyraz w najrozmaitszej formie, począwszy 
od subtelnie zjadliwej ironii a skończywszy na wyrazach płomien
nej nienawiści czy gorzkiego zawodu. Nie nadweręża to bynaj
mniej w czymkolwiek naukowego charakteru książki, solidnie 
osadzonej w źródłach, pełnej, jak  już wspomniałem drobiazgo
wych analiz, nie cofającej się przed tzw. trudnymi miejscami.

Dzięki tej właśnie wyraźnej postawie politycznej, przebija
jącej w każdym rozdziale dzieła, które bez tego mogłoby wydać 
się ciężkie i nużące swoją drobiazgową gruntownością, mobili
zuje ono ciągle od nowa uwagę czytelnika, zmusza nie tylko do 
pamiętania ale i zajmowania własnego stanowiska politycznego. 
W łączności z tą  cechą metody pisarskiej Kuczyńskiego stoi je 
szcze jedna: stałe dążenie do aktualizacji nauk, dających się wy
ciągnąć z przeszłości. Dla autora bowiem zilustrowanie położenia 
robotników niemieckich nie jest oderwaną kwestią naukową, którą 
należy erudyjnie rozłożyć na pierwiastki, lecz odpowiedzialnym 
zadaniem politycznym postępowego historyka. I dlatego zaraz 
w przedmowie stw ierdza: ,,...nie może być celem niniejszego wy
dania chłodno porównywać, nie zajm ując wyraźnego stanowi
ska... Nie, to wydanie ma na celu osądzić, poddać ostrej samokry
tyce naszą przeszłość, nasze błędy“ .

Henryk Zieliński

J u r g e n  K u c z y ń s k i  : „Studien zur Geschichte des deutschen 
Imperialismus. T. I. — Monopole und Unternehmerverbande“ . 
Berlin 1948'
Burżuazyjni ekonomiści niemieccy dziwnie mało uwagi po

święcali problemowi rozwoju imperializmu niemieckiego, względ
nie definicji samego terminu. Niechęć ta, miała zupełnie realne, 
klasowo uwarunkowane, przyczyny. Zresztą nawet publicyści 
względnie politycy socjaldemokratyczni nie rozumieli istotnych



cech rozwojowych niemieckich monopoli w okresie imperializmu 
i nie zdawali sobie sprawy ze skutków tego rozwoju dla sytuacji 
klasy robotniczej, partia zaś komunistyczna, jak  to stwierdza au
to r recenzowanej pracy, nie zdobyła się w okresie weimarskim na 
głębsze historyczne względnie teoretyczne ujęcie tego problemu, 
które by wychodziło poza potrzeby aktualnej walki politycznej. 
Już na kongresie SDP we Frankfurcie w 1894 r. znaleźli się mów
cy, którzy w kartelach widzieli korzystny dla położenia klasy ro
botniczej czynnik stabilizacji w kapitalistycznej anarchii. Zaś 
w 1902 r. rewizjonista Bernstein oświadczył w Reichstagu, że syn
dykaty, kartele, trusty są formami gospodarczymi „leżącymi na 
linii społecznego postępu*4, przyspieszającymi „pokojowe w rasta
nie w socjalizm**. Ani nauki pierwszej wojny światowej, ani na
wet genialna praca Lenina o imperialiźmie nie wpłynęły na zmianę 
stosunku SDP do zagadnienia rozwoju wszelkiego rodzaju mono
poli i imperializmu. „Przywódcy Socjaldemokracji i Związków 
Zawodowych spełniali... najwierniejsze ideologiczne służby dla 
narodowych i międzynarodowych interesów monopolistów**, 
stwierdza J. Kuczyński. Wypowiedzi tych przywódców wskazują 
brak zrozumienia nie tylko istoty imperializmu, ale również hi
storii Niemiec w I-szej połowie XX w. Jak bowiem można w yja
śnić należycie zjawisko kryzysów, czy ekonomiczne podstawy fa 
szyzmu, skoro widzi się w monopolach czynnik wywierający 
„uzdrawiający wpływ na działalność gospodarczą** i chwali się 
dążenie niemieckich monopolistów do stworzenia „środkowoeuro
pejskiego kompleksu gospodarczego** ? A że poglądy tego rodzaju 
nie należą bynajmniej do przeszłości, o tym świadczyć mogą a r
gumenty schumacherowskiej propagandy w Niemczech Zachod
nich.

W dzisiejszej sytuacji Niemiec, w okresie wzmożonej walki 
z reakcją, szczególnie ważnym staje się postulat wysunięty na in
nym miejscu przez autora, recenzowanej tu taj pracy: „Chodzi 
więc o to, aby pod politycznym przewodem klasy robotniczej roz
wijać w Niemczech naukę marksistowsko-leninowską**. W dzisiej
szej sytuacji konieczne jest również poznanie wroga, zrozumienie 
przez większość narodu niemieckiego odpowiedzialności niemiec
kiej reakcji, niemieckiego imperializmu, niemieckich monopoli
stów za dwie kolejne wojny światowe. A w tym celu, jak stwier
dza w przedmowie Kuczyński, „koniecznym jest napisanie histo
rii niemieckiego imperializmu od jego początków, aż do końca 
faszystowskiej dyktatury**. Oczywiście tego rodzaju praca może 
być jedynie wynikiem zbiorowego wysiłku całego kolektywu 
uczonych. Recenzowana książka stawia sobie o wiele skromniej
sze zadania: przedstawić zasadnicze linie rozwojowe niemiec
kiego imperializmu i na podstawie najbardziej charakterystycz
nych przykładów zobrazować, zachodzące w nim procesy. I to 
również są zagadnienia, które trudno pomieścić w ramach jednej



książki, stąd w I-szym tomie autor przedstawia jedynie monopole 
i związki przedsiębiorców, zarówno w przemyśle, jak i handlu, 
bankowości czy rolnictwie. Przy czym ogranicza się jedynie do 
omówienia organizacji o charakterze gospodarczym. Natomiast 
finansowane przez kapitalistów związki o charakterze politycz
nym, jak „Alldeutscher Verband“, „Deutsche Kolonialgesell- 
schaft“ czy ,,Flottenverein“ zostaną omówione w tomie na
stępnym.

Książka Kuczyńskiego ma znaczenie nie tylko, jak zaznacza 
autor, dla dalszych monograficznych już prac nad historią nie
mieckiego im perializm u; nie mniej ważkie znaczenie ma ona bo
wiem dla publicysty czy historyka polskiego, badającego stosunki 
polsko-niemieckie ostatniego stulecia. Dzisiaj gdy aktualny staje 
się postulat rewizji poglądów polskiej historiografii burżuazyjnej 
na te stosunki, książka, pozwalająca zrozumieć ekonomiczne, kla
sowe podłoże polityki Niemiec staje się szczególnie potrzebna. 
Specjalne znaczenie posiada praca Kuczyńskiego dla historyków, 
zajmujących się dziejami Śląska w latach 1870— 1945. Aczkol
wiek autor nie poświęca zagadnieniom śląskim zbyt wiele miejsca, 
tym niemniej Śląsk, wchodził w tym okresie w skład Rzeszy Nie
mieckiej (z wyjątkiem części śląska w okresie 20-lecia), stąd na 
gospodarczym położeniu śląska, jak również na położeniu tu te j
szej klasy robotniczej, odbijały się wszelkie strukturalne czy or
ganizacyjne przemiany życia gospodarczego Niemiec, a więc 
przede wszystkim postępująca wciąż monopolizacja przemysłu, 
która jest właśnie jednym z tematów omawianej tu książki.

Omawiany tom składa się z trzech rozdziałów : I. omawia or
ganizacje monopolistyczne, II. zwiąki przedsiębiorców, III. rolni
cze związki o charakterze kapitalistycznym. Rozdział pierwszy 
podzielony jest na trzy części: 1) teoria monopoli, 2) historia mo
nopoli w Niemczech, 3) teorie i ideologie kartelowe. We wstępie 
autor rozróżnia trzy okresy rozwoju kapitalizmu przemysłowego 
w ogóle: okres wczesnokapitalistyczny, odznaczający się gospo
darką ekstenzywną, okres kapitalizmu przemysłowego — gospo
darką intensywną, okres kapitalizmu monopolowego (imperia
lizm). Okres I-szy kończy się w Niemczech stosunkowo późno, 
bo dopiero w latach 60-tych XIX wieku podczas gdy w Anglii 
i Francji okres ten kończy się już w okresie Wiosny Ludów, okres 
drugi trw a mniej więcej do końca XIX w., a od r. 1900 we wszyst
kich niemal większych krajach kapitalistycznych rozpoczyna się 
okres trzeci —  monopolistyczno-imperialistyczny.

We wstępie do tego rozdziału zostały również wymienione 
specyficzne cechy imperializmu niemieckiego, które zostaną 
szczegółowo omówione w kolejnych tomach wydawnictwa. Jak 
już wspomniałem wyżej, część I-sza rozpoczyna się od omówienia 
marksistowskiej teorii monopoli w oparciu o „Imperializm jako 
najwyższe stadium kapitalizmu" Lenina i Ill-ci tom „Kapitału"



Marksa. Już w związku z tymi teoretycznymi rozważaniami udo
wadnia autor, że Niemcy były krajem  szczególnie podatnym dla 
szybkiej monopolizacji przemysłu. Monopolizacja jest najsilniej
sza w tych gałęziach produkcji, gdzie technika produkcji wymaga 
jak największej koncentracji kapitału. W Niemczech zaś, zjedno
czonych dzięki trzem zwycięskim wojnom, specjalną uwagę zw ra
cano na rozwój przemysłu zbrojeniowego, ciężkiego, a więc wy
magającego szczególnie silnej koncentraji kapitału. Równocześnie 
Niemcy Wilhelmińskie, jako kraj agresywny potrzebowały szcze
gólnie silnego aparatu państwowego; państwo jako narzędzie wy
zysku klas posiadających interweniowało częściej i silniej niż 
w innych krajach. Dotyczyło to również kartelizacji przemysłu. 
Państwo wywierało często nacisk na daną gałęź produkcji, aby 
przyspieszyć jej monopolizację. Tak np. w 1901 r. Sejm Pruski 
żąda wprost, aby „specjalnie w górnośląskim Zagłębiu Przemy
słowym zostało przeprowadzone pod kierunkiem fiskalnym stwo
rzenie wspólnego zjednoczenia sprzedaży wszystkich produktów 
(syndykat) ; zjednoczenie to winno być dokonane przy pomocy 
wszystkich środków, wpływów, jakimi tylko rozporządza pań
stwo". Po omówieniu celów i rodzajów monopoli, oraz pochodzenia 
monopolistycznego zysku i ich tendencji rozwojowych („Mono
pole schaffen neue Monopole") Kuczyński wykazuje, że mono
pole ham ują rozwój sił produkcyjnych, przytaczając przykład 
dortmundzkiego monopolu ceglanego, gdzie na przełomie XIX 
i XX w. procent wykorzystania sił produkcyjnych nieustannie spa
dał — z 92% w latach 1888— 1894 do 36% w latach 1909— 1913. 
Dalej zaś obala poglądy burżuazyjnych ekonomistów, którzy 
w monopolach widzieli czynnik stabilizacji cen i wysokości pro
dukcji w okresach kryzysów, porównując zmonopolizowany nie
miecki przemysł żelazny i niezmonopolizowany tekstylny. W okre
sie ogólnoświatowego kryzysu w latach 1928— 1932 w przemyśle 
żelaznym ceny spadły o 19%, podczas gdy produkcja o 71%, 
w przemyśle tekstylnym zaś ceny —  61 %, produkcja o 20 % . Oczy
wiście to utrzymywanie poziomu cen odbywało się kosztem kon
sumenta, a więc klasy robotniczej, chłopskiej, oraz drobnego czy 
średniego kapitalisty. Po krótkim omówieniu zagadnienia sto
sunku monopoli do ceł, handlu zagranicznego i eksportu kapitału 
(powstawanie kapitału finansowego) udowadnia autor szcze
gólną reakcyjność monopoli. Monopole opierają swoje dochody na 
nadzwyczajnych (tj. osiągniętych poza wartością dodatkową) zy
skach, które wymagają specjalnego zabezpieczenia. I tutaj mono
poliści mają do wyboru dwie drogi: 1) dążenie do rozkładu i ko
rupcji sił postępowych, 2) drogą gwałtu. Pierwsza z nich, to two
rzenie lepiej płatnej, robotniczej arystokracji, zależnych od mo
nopolistów związków zawodowych (tzw. „żółtych") czy przecią
ganie na swoją stronę oportunistycznych przywódców ruchu ro
botniczego. Druga z tych dróg to faszyzm. Oczywiście dopiero



wewnętrzne osłabienie sił postępu umożliwia wprowadzenie fa 
szyzmu. ,,Dążenie do zorganizowania faszystowskiej dyktatury 
należy bezwzględnie ocenić, jako oznakę słabości monopolistów, 
pisze Kuczyński (str. 77), równocześnie jednak siła ich może 
wzróść groźnie, jeżeli uda im się tę dyktaturę zaprowadzić". Pod
kreśla również autor, że jedynym czynnikiem, zdolnym przeciw
stawić się zaprowadzeniu faszyzmu jest klasa robotnicza. Wszyst
ko zależy od jej wewnętrznej konsolidacji i od jej roli w społe
czeństwie — w jakim stopniu zdolna jest prowadzić do walki 
z monopolistami inne, wyzyskiwane przez nich klasy społeczne.

Pierwsze formy monopolizacji produkcji (kartele, syndykaty) 
powstały w Niemczech według dotychczasowych wiadomości w la
tach 30-tych XIX w., aczkolwiek według Kuczyńskiego brak ja 
kichkolwiek dokładniejszych badań źródłowych w tej dziedzinie 
pozwala przypuszczać ,,że wcześniej już możemy spotkać mono
polistyczne dążenia i związki" (str. 81). Słuszność tego przypu
szczenia potwierdza nieznany autorowi fakt kartelowej umowy 
z ostatnich lat XVIII w. pomiędzy berlińską i wrocławską rafine
rią cukru. Umowa ta  przewidywała rozdział rynków zbytu, wspól
ne określanie wysokości cen i wielkości produkcji. Oczywiście tego 
rodzaju związki nie miały żadnego wpływu na rozwój monopoli
zacji niemieckiego przemysłu z tego chociażby powodu, że po roz
poczęciu produkcji cukru buraczanego, cukier trzcinowy przestał 
odgrywać dotychczasową rolę. W ogóle zresztą monopolizacja 
przemysłu środków konsumcji nie postępowała tak szybko i nigdy 
nie odgrywała takiej roli jak w przemyśle środków produkcji, 
czy w przemyśle zbrojeniowym, a więc w przemyśle ciężkim. 
Wśród 345 założonych przed 1897 r. karteli (najstarsze z nich 
powstały w latach 1857— 65) na przemysł żelazny przypadało 80, 
na górnictwo —  76, podczas gdy np. na przemysł skórzany za
ledwie 5, a na żywnościowy 12.

Kartele, powstające w początkowym okresie monopolizacji 
miały, jak to już stwierdza Lenin, efemeryczny zwykle żywot. 
Potwierdza to przykład Niemiec, gdzie z owych 345 karteli około 
1/3 została rozwiązana już przed rokiem 1897. Niektóre z nich 
jedynie utrzymały się dłużej, przetrwały lata I-szej wojny świa
towej, a nawet trw ają do dziś jak np. słynny I. G. Farbenindustrie. 
Niemniej Kuczyński wykazuje, że już pod koniec XIX w. większa 
część niemieckiego przemysłu ciężkiego była zmonopolizowana. 
Pod tym względem kapitalizm niemiecki wyprzedził kraje Za
chodniej Europy, a nawet USA. Dalsze lata przynoszą nieustanny 
postęp monopolizacji, szczególnie silny w okresie I-szej wojny 
światowej, kiedy to państwo celem usprawnienia i zcentralizowa
nia gospodarki wojennej wprowadza często kartelizację przymu
sową. Umożliwiało to monopolistom w rodzaju Kruppa, Stinnesa 
czy IG Farben zwalczanie „outsiderów" wchłonięcie przedsię
biorstw drobniejszych, oraz stworzenie branżowych związków



przemysłowców, w których oczywiście wielcy monopoliści odgry
wali decydującą rolę. Do wzrostu potęgi tych potentatów przy
czyniła się również inflacja, która umożliwiała olbrzymie zyski 
na spłatę długów i przeprowadzenie szeregu udanych kombi
nacji kredytowych. W 1923 r. Stinnes usunął naczelnego dyrektora 
swojego koncernu, gdy ten ostatni poparł środki, zmierzające do 
zwalczenia inflacji. Wobec takich sukcesów rewolucja 1918/19 
była tylko nic nie znaczącym epizodem, który z łatwością udało 
się zlikwidować dzięki porozumieniu z oportunistycznymi przy
wódcami SPD i związków zawodowych, oraz dzięki interwencji, 
prowadzonych przez junkrów oddziałów wojskowych. Na przy
kładzie koncernu Stinnesa (,,Vereinigte Stahlwerke") widać, jak  
bezwzględnie potrafił on wykorzystywać wszystkie okoliczności 
dla swoich celów, wbrew żywotnym interesom niemieckiego na
rodu. W 1927 r. ,,Ver. Stahlwerke" obejmowały 105 karteli, zaś 
łączna suma posiadanych przez nie kapitałów (kapitał własny, 
oraz zainwestowany w innych przedsiębiorstwach) wynosiła 
6.637,077.000 Marek.

Dyktatura faszystowska nie przynosi zasadniczych zmian 
w tej sytuacji, liczba karteli utrzymuje się na dotychczasowym 
poziomie tj. 1.700— 2.200, tyle jedynie, że sytuacja monopolistów 
zostaje poważnie wzmocniona, ich władza nad przemysłem zostaje 
usankcjonowana ustawodawczo (,,W irtschaftflihrern“ ) co po
zwala na zlikwidowanie niewygodnych konkurentów. Niemcy są 
już w zupełności opanowane, teraz można rozpoczynać podbój 
świata! W latach 1938— 1942 opanowuje niemiecki kapitał mo
nopolistyczny całą niemal Europę. Po roku 1945 w ładza monopo
listów zostaje we wschodniej części Niemiec zupełnie zlikwido
wana, natomiast przebieg wydarzeń na Zachodzie wydaje się 
wskazywać na jej restauracje. Autor pisał swą pracę w latach 
1947 ewentualnie 1948, późniejszy przebieg wydarzeń w zupeł
ności potwierdził powyższe przypuszczenie.

Z kolei omówione zostały związki monopolistyczne w poszcze
gólnych gałęziach produkcji. Przemysł ciężki (węgiel, żelazo, 
stal) skoncentrowany był przede wszystkim w okręgach zachod
nich, stąd autor główną uwagę poświęca tamtejszym monopolom. 
Wspomina co prawda również i o organizacjach górnośląskich 
jak np. założony w 1901 r. ,,Oberschlesisches Roheisensyndikat“ 
w Bytomiu czy rozszerzony i wzmocniony znacznie w 1904 r. 
,,Stahlwerksverband“ (walcownie). Górnośląskie organizacje mo
nopolistyczne nie odgrywały jednak w życiu gospodarczym Nie
miec takiej roli, jak ich zachodni konkurenci: po pierwsze inwe
stowane tutaj kapitały były o wiele niższe, z drugiej zaś strony 
przedsiębiorstwa górnośląskie były często zależne od swych za- 
chodnio-niemieckich akcjonariuszy. Przemysł chemiczny to wła
ściwie dzieje IG Farben, które zresztą doczekały się ostatnio osob
nego omówienia. Wreszcie, omawiając koncentrację kapitału



w bankowości i jej wzajemne związki z przemysłem, dochodzi 
autor do wniosku, że „zlanie się wielkich kapitalistów i wielkich 
bankierów w jedną monopolistyczną oligarchię zostało ukończone' 
już w latach przed I-szą wojną światową". Zarazem skończony 
został proces, który Lenin określił, jako „powstanie kapitału fi
nansowego". Imperializm niemiecki osiągnął pełną dojrzałość. 
Odbiło się to również w dziedzinie ideologicznej, gdzie spotykamy 
coraz więcej piewców „postępowej" roli karteli, koncernów i tru 
stów. Wspominałem już wyżej o socjaldemokratycznych obroń
cach monopoli. Natomiast postępowi publicyści burźuazyjni je 
szcze na przełomie XIX i XX w. zdawali sobie sprawę ze szkodli
wej roli karteli w życiu gospodarczym. Po pierwszej wojnie świa
towej opozycja ta cichnie i wszystkie burżuazyjne dzieła, arty
kuły czy odczyty ekonomiczne zachwalają zgodnym głosem za
sługi monopoli i erę „zorganizowanego kapitału". Natomiast 
w okresie hitlerowskim milkną nawet i te głosy. O monopolach 
mówi się i pisze coraz mniej. Prawdziwi władcy Niemiec wolą po
zostać w ukryciu. Natomiast postępowi działacze na emigracji 
zaczynają zdawać sobie sprawę ze swoich błędów, zaczynają zaj
mować się zagadnieniami monopoli i ich rolą w życiu gospodar
czym Niemiec. Ukazuje się szereg prac na powyższe tematy.

Wspominałem już wyżej, że monopoliści nie zadawalali się 
nieograniczoną władzą w danym kartelu, koncernie czy truście — 
starali się o osiągnięcie władzy nad całym przemysłem niemiec
kim. Temu celowi służyły związki przedsięborców. O ile kartele, 
syndykaty, koncerny czy trusty zajmowały się regulowaniem kon
tyngentów produkcji czy cen w poszczególnych branżach, o tyle 
związki przedsiębiorców „dbały ogólnie o dobro klasy kapitali
stów" (str. 161). „Dobro" to miało być zabezpieczone w trojaki 
sposób: przez wywieranie wpływu i kontrolę państwowych zarzą
dzeń wobec przemysłu, przez walkę z organizacjami robotniczy
mi, przez dążenie do całkowitej jednolitości poczynań wszystkich 
przedsiębiorców.

Związki przedcsiębiorców są starsze niż kartele, stąd począt
kowo służyły one rzeczywiście interesom przedsiębiorców. Naj- 
starze z nich powstały już w latach 20-tych XIX w. głównie 
w przemysłach lekkich. Dopiero w połowie XIX w. powstają tego 
rodzaju związki w przemyśle ciężkim m. in. i na Górnym Śląsku 
(1861 — „Berg- und Hlittenmannisches Verein“ ). Do tej katego
rii należy też zaliczyć, powstające już w początkach XIX w. izby 
przemysłowo-handlowe (Kolonia 1803, Wrocław 1849), które 
jednak z czasem poświęciły się wyłącznie sprawom handlowym. 
W latach 1870— 79 powstaje szereg związków o charakterze 
branżowym, które w tym okresie prowadzą walkę o wprowadze
nie ceł ochronnych. Ta właśnie walka jednoczy w 1875 r. wszyst
kie ważniejsze związki branżowe w potężny ogólno-niemiecki 
„Centralverband Deutscher Industrieller". W alka ta zakończyła



« się zwycięstwem przedsiębiorców —  w latach 1878/79 cła ochron
ne zostały wprowadzone. Lecz związki m ają również i inne zada
nia — walkę z wrastającym ruchem zakodowym i socjaldemokra
tycznym. Aby wypełnić te cele powstają specjalne związki praco
dawców, których liczba w ciągu 10-lecia 1879— 89 wzrosła z 2-ch 
do 25. Najpotężniejszy z nich, powstały w 1887 r., „Gesammtver- 
band Deutscher Metallindustrieller“ stawia jako jeden z punktów 
swojego programu walkę z „nieuzasadnionymi dążeniami praco
biorców". Związki starają  się także wpłynąć na to, aby lanso
wane przez Bismarcka ustawodawstwo socjalne nie za bardzo 
ociążało kieszenie przedsiębiorców, przede wszystkim zaś starają  
się niedopuścić, aby ktokolwiek czy to państwo, czy organizacje 
robotnicze mieszały się do wewnętrznych spraw przedsiębiorstw 
(czas pracy, higiena, płace itp.). Niezwykle charakterystyczna 
jest tu wypowiedź Buecka jednego z przywódców wspomnianego 
już Związku Metalowców: „..wobec prawa są wszyscy Niemcy 
równi. Jednakże przenosić to równouprawnienie w dziedzinie ży
cia społecznego i gospodarczego jest nonsensem". W zrastający 
ruch zawodowy i polityczny klasy robotniczej — strajki, manife- 
stcje prowadzą w r. 1904 do zjednoczenia wszystkich związków 
pracodawców. W alka klasowa staje się coraz ostrzejsza. Z jednej 
strony przedsiębiorcy usuwają organizatorów czy uczestników 
strajków oraz innych działaczy robotniczych, tworząc specjalne 
czarne listy „politycznie niepewnych", których zorganizowani 
w związki przedsiębiorcy nie m ają prawa zatrudniać, z drugiej 
zaś starają się osłabić jednolity front klasy robotniczej, tworząc 
tzw. „żółte", powolne przedsiębiorcom związki zawodowe, oparte 
często na elementach lumpenproletariackich. Jednakże „żółte" 
związki nie odegrały nigdy większej ro li; dopiero faszyzm stwo
rzył jeden wielki, przymusowy „żółty" związek zawodowy „Deut
scher Arbeits Front", spełniając „najśmielsze sny monopolistów 
w tej dziedzinie". Lata wojny światowej i republiki weimarskiej 
były okresem harmonijnej współpracy związków pracodawców 
z oportunistycznymi przywódcami ruchu robotniczego, co spo
wodowało kompromis, a więc zdradę interesów robotniczych 
w walce z wyżej wymienionymi związkami kapitalistów. Już 
przy omawianiu karteli i innych organizacji monopolistycz
nych podkreślał Kuczyński decydującą rolę magnatów cięż
kiego przemysłu, jako głównych opiekunów hitleryzmu. Teraz, 
omawiając działalność związków przedsiębiorców i analizując 
protokoły ich obrad podkreśla role tych instytucji jako prekurso
rów faszyzmu również i pod względem ideologicznym. Przytacza 
on szereg przykładów z obrad czy działalności wydawniczej tych 
związków z lat 1915— 31, z których wyraźnie wynika ich rola jako 
propagatorów faszyzmu i podżegaczy wojennych. Dalej zaś po
daje autor dane o ścisłej współpracy monopolistów z partią hitle
rowską. Ojcowie i synowie wielkich kapitalistycznych rodów nie



ograniczają się wyłącznie do finansowego poparcia NSDAP, ale 
często są również jej aktywnymi członkami. „Tak więc szereguje 
się generacja za generacją wielkich kapitalistów, a w ostatnim 
półwieczu monopolistów, którzy z ojca na syna albo z mistrza na 
ucznia dziedziczą swoje wspólne rzemiosło" — konkluduje autor 
na zakończenie II-giej części.

Obok jednak zachodnio-niemieckich rodzin kapitalistycznych 
niemniej złowieszczą rolę w historii Niemiec odegrały wschodnio- 
niemieckie rodziny junkierskie. Działalności związów gospodar
czych i politycznych stworzonych przez tą klasę poświęcona jest 
III-cia, ostatnia część pracy Kuczyńskiego. Przez junkrów rozu
mie on „obszarników ze wschodnich i centralnych prowincji 
Prus", oraz podaje następujące cechy odróżniające ich od pozo
stałych niemieckich obszarników:

1) Rozwój gospodarczy tej klasy w XIX w., to używając ter
minologii Lenina „pruska" droga rozwoju kapitalizmu w rolnic
twie — polegająca na powolnym upadku ustroju feudalnego i na
rastaniu kapitalistycznych stosunków, przy zachowaniu decydu
jącej roli feudalnych obszarników. Cecha ta  występuje zresztą 
i w innych ziemiach niemieckich (Saksonia, Hannower).

2) Drugą cechą, którą Kuczyński uważa za najistotniejszą, 
to fakt, że jeszcze „przeszło 100 lat po zniesieniu poddaństwa 
włościan, po przemianie rolnictwa w gospodarkę kapitalistyczną 
junkrzy mogli panować feudalnie jako kasta". Oni jedynie nie
mal obsadzali najwyższe stanowiska na dworze, w armii, w admi
nistracji. Stąd określano społeczeństwo niemieckie jeszcze i po 
1870 r. jako nawpół feudalne — „produkcja prowadzona była sy
stemem kapitalistycznym, rządzono natomiast feudalnie tzn. wed
ług stanów, według kast". Dzięki temu junkrzy, pomimo, że pod 
względem gospodarczym byli słabsi od wielkich kapitalistów, sta
nowili w Niemczech Wilhelmińskich drugą, równą im potęgę.

Nie od razu jednak stosunki między monopolistami, a jun- 
krami układały się harmonijnie. „Myśl o dalszym przemysłowym 
rozwoju kraju napawała strachem Agrariuszy ze wschodu" — pi
sze w latach 70-tych jeden ze współczesnych. Potym jednak część 
junkrów inwestuje kapitały w przemyśle, z drugiej zaś strony we 
wszystkich niemal spornych kwestiach dochodzi do ugody. I tutaj 
właśnie wyraźnie występuje specyficzne położenie Górnego Ślą
ska, gdzie ziemia i zakłady górniczo-hutnicze znajdują się w tych 
samych rękach, gdzie junkier jest równocześnie kapitalistą. Ku
czyński nie rozpatruje tego problemu właśnie wskutek jego lokal
nej specyficzności. Dla nas jednak jest to problem szczególnie in
teresujący w art szeregu studiów specjalnych. Autor omawia na
tomiast powstałe na wschodnich ziemiach Niemiec m. in. i na Ślą
sku związki obszarników, wskazując, że w rolnictwie nie wystę
puje tak charakterystyczny dla przemysłu na przełomie XIX 
i XX w. proces koncentracji i centralizacji kapitału. Natomiast



związki obszarników odegrały znaczną rolę polityczną i gospo
darczą. Autor omawia tu przede wszystkim działalność założo
nego w 1893 r. „Bund der deutschen Landwirte“. Obok partii kon
serwatywnej był to drugi ośrodek politycznej działalności jun- 
krów. Już w inauguracyjnej odezwie z 1893 r. nawołują przy
wódcy związku do utrzymania nawpół feudalnych stosunków na 
wschód od Łaby, podkreślając, że wielcy obszarnicy (tj. junkrzy) 
są na tych ziemiach opoką kultury, cywilizacji i Niemczyzny, zaś 
owe ziemie są opoką tronu Hohenzollernów.

Z drugiej strony Związek popierał wszelkie akcje antypol
skie tak bowiem nakazywał interes klasowy junkrów. Interes ten 
wskazywał jednak również, aby walka ta  miała pewne granice. 
Zwalczał więc związek wydziedziczenie wielkiej własności pol
skiej, aby „nie otwierać drzwi i okien niesprawiedliwości" tzn. 
naruszeniu prawa własności, które kiedyś mogłoby się odbić i na 
niemieckich obszarnikach. Z chwilą jednak gdy rugi zostały już 
rozpoczęte związek występował w 1909 roku, aby przy podziale 
polskiej ziemi nie pominięto przypadkiem junkrów. W czasie zaś 
wojny światowej w 1915 r. związek nawiązując do zadań kapi
talistów wystąpił z wnioskiem, aby podobnie, jak  kapitalistom 
niemieckim fabryki w Belgii czy Francji, tak junkrom na okupo
wanych obszarach wschodnich przyznane były m ajątki ziemskie. 
Jeszcze w maju 1914 r. występuje Związek z wnioskiem, aby 
„wyżywienie naszego narodu uniezależnić od zagranicy i już 
w okresie pokoju usprawniać gospodarkę niemiecką". Rasizm, 
przygotowania do wojny i gospodarcze wykorzystanie wojennych 
zdobyczy oto cechy, które stawiają junkrów, jako drugą grupę 
prekursorów hitleryzmu, choć oczywiście nie odegrali oni przy 
jego powstaniu takiej roli jak nadreńscy kapitaliści. Aczkolwiek 
lata 1918/19 zniosły pół-feudalizm na terenach wschodnich i przy
niosły pewne prawa robotnikom rolnym, to jednak junkrzy utrzy
mali swoje pozycje. Stworzona w latach 1924— 29 przez socjal
demokratyczne rządy tzw. Osthilfe przyniosła junkrom pokaźne 
subwencje. Wreszcie narodowy socjalizm stworzył instytucje 
„Reichsnahrstand", która podobnie jak  monopolistom w przemy
śle dawała junkrom kierownicze stanowisko nad całym rolnictwem 
Rzeszy, hitlerowskie zaś podboje na wschodzie ziściły marzenia 
z 1915 r. Rok 1945 — reforma rolna w strefie radzieckiej —  li
kwiduje gospodarczą rolę junkrów. Z kolei autor omawia rozwój 
karteli w przemyśle rolnym, przede wszystkim spirytusowym, któ
rego głównymi ośrodkami były Dolny Śląsk i Poznańskie. Kartele 
te jednak nie odgrywały większej roli w całokształcie gospodar
czego życia Niemiec.

W zakończeniu pracy Kuczyński zastanawia się nad histo
ryczną rolą niemieckich klas posiadających: kapitaliści niemieccy 
mogą jedynie wskazywać na swoich ojców lub dziadków „to co 
oni zdziałali, miało przy całym strachu jaki wprowadzały w ży



cie robotniczych rodzin pewien pożytek dla rozwoju", było pod 
pewnym względem postępowe, Już jednak z końcem XIX w. z po
czątkiem rozwoju imperializmu kończy się postępowa rola nie
mieckich kapitalistów. Natomiast postępowa rola junkrów skoń
czyła się w XVIII w., a raczej już w XVI, z chwilą gdy posiadane 
przez nich ziemie winni byli przejąć chłopi. Wrogowie postępu, 
zdrajcy własnego narodu — oto historyczna rola monopolistów 
i junkrów od końca XIX w. Autor podkreśla ponownie koniecz
ność badań historii tych zdrajców. Znajomość ich dziejów „to 
jedna z najważniejszych broni w walce z nimi".

Pierwszy tom „Studiów" Kuczyńskiego nie rości sobie oczy
wiście pretensji do wyczerpującego omówienia tych zagadnień, 
które zostały w nim przedstawione. Niektóre problemy zostały tu 
przedstawione bardziej dokładnie (związki przedsiębiorców i ich 
walka z ruchem robotniczym), inne raczej tylko szkicowo (eko
nomiczny rozwój i rola monopoli). Tym niemniej książka ta sta
nowi zgodnie z zamierzeniami autora cenny wstęp do monogra
ficznych badań nad dziejami niemieckich monopoli, historykowi 
zaś polskiemu pozwoli pod nowym kątem widzenia spojrzeć na 
niejeden problem z historii Niemiec ostatniego 70-lecia.

Wacłam Długoborski

J e r z y  K o w a l e w s k i :  „Jak powstała i czym jest Niemiecka 
Republika Demokratyczna". Z cyklu: Niemcy Demokratycz
ne, zeszyt I. Wyd. Wiedza Powszechna r. 1950.
Drobna ta  i dla bardzo szerokiego ogółu napisana praca za

sługuje jednak na bliższe zapoznanie się z nią historyków Śląska. 
Jej autor jest znanym i doskonałym publicystą politycznym z za
kresu powojennych spraw niemieckich.

Praca nie tylko że wyjaśnia nam jak doszło do powstania 
N. R. D., czym jest N. R. D. obecnie i w swych perspektywach roz
wojowych, ale wychodzi poniekąd poza ramy nakreślone tema
tem i zapoznaje czytelnika z obecną rzeczywistością polityczną 
w całych Niemczech, wskazuje na jej źródła, jest niejako podsu
mowaniem tej rzeczywistości na obecnym etapie jej rozwoju.

W początkowych rozdziałach pracy Kowalewski ujmując kwe
stię rozwoju imperializmu niemieckiego wskazuje na to, że kie
runek tego rozwoju szedł po linii skupiania coraz większej mocy 
ekonomicznej przez monopole niemieckie i po linii systematycz
nego zacieśniania sojuszu junkiersko-kapitalistycznego, co miało 
decydujące znaczenie dla rozwoju kształtowania się stosunku sił 
klasowych w Niemczech i co wywarło katastrofalny wpływ na 
rozwój sytuacji międzynarodowej w okresie ostatnich 60 lat. Wy
nikiem tego rozwoju Niemiec były dwie wojny światowe i dwie 
klęski poniesione przez imperializm niemiecki. Autor wykazuje, 
że klęska irpperializmu niemieckiego 1945 r. dokonała się w sy
tuacji zasadniczo różnej od tej, jaka istniała w r. 1918. Ta róż



nica polega na tym, że na czele sił, które pokonały Niemcy 
w 1945 r. stało państwo socjalistyczne m ające czynne poparcie 
narodów świata i będące zainteresowane, w celu ustalenia trw a
łego pokoju, w zniszczeniu podstaw imperializmu niemieckiego, 
podczas gdy w roku 1918 siły, które pokonały imperializm nie
miecki były same imperialistyczne; nie mogły więc dążyć do zni
szczenia jego podstawy materialnej. Fakt, że Niemcy wl945 r. 
zostały pokonane przez Pańswo Socjalistyczne zadecydował o cha
rakterze uchwał podjętych na konferencji poczdamskiej w sto
sunku do Niemiec. Wykonanie tych uchwał godzących w podstawy 
imperializmu niemieckiego przez władze radzieckie poprzez rów
noczesne wciągnięcie, w celu ich realizacji, niemieckich elemen
tów demokratycznych, to momenty najbardziej istotne, jeśli cho
dzi o określenie genezy N. R. D. Autor dalej wykazuje, że N. R. D. 
jest przeciwieństwem Niemiec imperialistycznych, militarystycz- 
nych, faszystowskich i neofaszystowskich odradzających się pod 
kuratelą imperializmu anglosaskiego na zachodzie.

Z pracy autora wynosimy mocne przekonanie, że rozwój 
i umacnianie się niemieckiej demokracji ma nie tylko decydujący 
wpływ na dalsze losy Niemiec i dla pokoju światowego, lecz że 
rozwój sytuacji rewolucyjnej w N. R. D. i w całych Niemczech, 
jak też i w naszym kraju, pociąga za sobą zacieśnianie się więzów 
przyjaźni pomiędzy oboma narodami.

Zdzisław Surman

PRZEGLĄD CZASOPISM

„Nowe Drogi“. Czasopismo społeczno-polityczne. Organ Komitetu
Centralnego PZPR nr 1 (19) —  5 (23) 1950.
Czasopismo zawiera — obok poważnej naukowej analizy bie

żących problemów politycznych, o dużym znaczeniu dla pracy 
każdego historyka —  również wiele materiału pierwszorzędnego 
znaczenia pod względem metodologicznym a nierzadko i mate
riał rzeczowy przynajmniej pośrednio ważny dla dziejów dziel
nicy. I tak nr 1 przynosi syntetyczny artykuł Modzelewskiego 
o Julianie Marchlewskim oraz Wł. Brusa „Dokumenty wielkich 
przemian". Ten ostatni jest omówieniem Biblioteki Przodowników 
Pracy, której poszczególne tomiki zawierają materiał dokumen- 
tam y również dziejów nowego socjalistycznego stylu pracy na 
Śląsku. Nr 2 przynosi ciekawy artykuł M. Jesanti G. Vasails „Na
uka burżuazyjna i nauka proletariacka", oraz artykuł J. Kowal
skiego „Herzen i Czernyszewski — wielcy nauczyciele polskich 
działaczy demokratycznych lat sześćdziesiątych". W nr 3 prze
drukowano podstawowe pod względem metodologicznym prace 
J. Stalina „W sprawie marksizmu w językoznawstwie" i „Przyczy
nek do niektórych zagadnień językoznawstwa". W części dalszej



znajdujemy nie obojętne i dla historyków uwagi St. żółkiewskiego 
„Na marginesie zjazdu polonistów'*, oraz ważną metodologicznie 
recenzję A. Korty z reedycji książki Wł. Smoleńskiego Przewrót 
umysłowy w Polsce XVIII w. („Blaski i cienie polskiego oświe
cenia"). Nr 4 poświęcony jest w całości zagadnieniom planu sze
ścioletniego. Nr 5 posiada natomiast znów dużą ilość materiału 
bezpośrednio ważnego dla historyka. Na pierwszy plan wysuwają 
się tu fragmenty artykułów prasy radzieckiej w związku z pracami 
J. Stalina o językoznawstwie, analizujące stosunek bazy do nad
budowy. Dla historyka dziejów Śląska nie obojętnymi będą dwa 
artykuły dotyczące Niemiec współczesnych a mianowicie E. Ocha
ba „Niemiecka Republika Demokratyczna", oraz B. Wójcickiego 
„Remilitaryzacja Niemiec Zachodnich". Dużo światła na sposób 
ujmowania podstawowych zagadnień rzucają również recenzje. 
W pierwszej z nich A. Bogdanowicz omawia pracę G. Wycecha 
„Z dziejów chłopskich walk o społeczne wyzwolenie", „Z zagad
nień walki klasowej chłopów polskich". W drugiej M. Turlejska 
analizuje książkę J. Deresiewicza „Okupacja niemiecka na zie
miach polskich włączonych do Rzeszy", „Na bezdrożach nacjo
nalizmu". „Brak jasnego zrozumienia wielkokapitalistycznej go
spodarki faszystowskiej i nie zajęcie jasnego stanowiska w tej 
sprawie" pisze autorka w uwagach końcowych „jest politycznie 
szkodliwe, hamuje nasz rozwój, zaśmieca naszą świadomość, na
szą drogę do socjalizmu. Nacjonalistyczny stosunek do Niemiec 
i pojednawstwo wobec anglosaskiego imperializmu to był jeden 
z aspektów gomułkowszczyzny. W tej sprawie dzisiaj nie może 
być dwuznaczności, chwiejności, niejasności. Konieczne jest sta
nowisko jasne. Tego oczekujemy od naszej nauki uniwersyteckiej 
w dziedzinie wszystkich dyscyplin a w szczególności w dziedzi
nie historii społeczno-gospodarczej — zwłaszcza dziejów najnow
szych".

Ważny materiał dla historyka przynoszą również zeszyty No
wych Dróg zawierające przekłady artykułów metodologicznych 
z poszczególnych dziedzin wiedzy. I tak w z. 1. serii filozoficz
nej znalazł miejsce szereg ważnych artykułów na tem at mate
rializmu i idealizmu w nauce nawiązujących do książki Lenina 
„Materializm a empiriokrytycyzm", a nadto „Program kursu ma
terializmu dialektycznego i dziejowego dla wyższych zakładów 
naukowych ZSRR“.W z. 2. znajdujemy po raz pierwszy wydaną 
w języku polskim pracę J. Stalina „Kwestia narodowa a leni- 
nizm" — specjalnie ważną dla badaczy dziejów śląska jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, ile miejsca historiografia śląska poświęca 
sprawom narodowym, oraz artykuł F. W. Konstantinowa „Roz
winięcie materializmu historycznego przez Lenina i Stalina". 
W z. 3. tejże serii oprócz tekstu prac J. Stalina o językoznaw
stwie znajdujemy dalszy szereg artykułów nawiązujący do „Ma
terializmu i empiriokrytycyzmu", a nadto „Program kursu matę-



rializmu dialektycznego i historycznego Wyższej Szkoły Partyjnej 
przy KC W KPb“. Nieobojętna dla historyka jest również seria eko
nomiczna a zwłaszcza zamieszczony w z. 1. tej serii „Program  
ekonomii politycznej wyższej szkoły partyjnej przy KC W KPb“ .

Na szczególną uwagę historyków zasługuje jednak seria hi
storyczna „Zeszytów Nowych Dróg". Zeszyt 1 z tej serii, jedyny 
jaki ukazał się dotąd, otwiera wyjątek z pracy J. Stalina „Przy
czynek do zagadnienia strategii i taktyki komunistów rosyj
skich" — podstawowej wagi dla rozumienia dziejów ruchu robot
niczego w każdym kraju a więc i na Śląsku. W dalszym ciągu 
mamy ważne metodologiczne uwagi J. Stalina, S. Kirowa, S. żda- 
nowa — Uwagi o konspektach podręczników historii. Zasadnicze 
problemy metodologiczne wyjaśniają artykuły B. Grekowa „Sta
lin a nauka historii", oraz W. Jacuńskiego „Lenin jako historyk 
ekonomista". Artykuł B. Porszniewa „Obecny etap teorii marksi
stowsko-leninowskiej o roli mas w rewolucjach burżuazyjnych" 
winien rzucić wiele nowego światła i na rolę chłopa śląskiego 
w dziejach.

W dalszej części zeszytu znajdujem y artykuł Ch. Hill’a „Do
robek angielskich historyków marksistów w dziedzinie historii 
Anglii XVI i XVII w.", artykuły K. Bazylewicza i N. Drużynina na 
tem at periodyzacji historii ZSRR —  dużej wagi i dla problemu 
periodyzacji dziejów wszystkich krajów na wschód od Łaby, oraz 
materiały. Tu obok tłumaczeń artykułów z Woprosów Istorii 1949 
na tem at zadań historyków radzieckich w walce z przejawami 
ideologii burżuazyjnej historyka Śląska zainteresuje specjalnie 
Uchwała Zarządu Głównego Niemieckiej Socjalistycznej Partii 
Jedności z dnia 16 września 1948 zawierającą wnikliwą chara
kterystykę i ocenę niemieckiego ruchu robotniczego.

E. M.

„Kwartalnik Historyczny" roczn. LVII, Kraków 1949, str. 439.
Jak tłumaczy redakcja „Kwartalnika" we wstępie znaczne 

opóźnienie w wydaniu rocznika nastąpiło w związku z głębokimi 
przemianami, jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym życiu kul
turalnym i naukowym.

Przemiany te odbiły się również w omawianym tomie czaso
pisma. Tom ten odzwierciedla nową drogę, na którą wkracza na
uka historyczna, w Polsce, drogę szukania nowych metod pracy, 
drogę przyswajania sobie materializmu historycznego. Tom 
otwiera rozprawa redaktora pisma prof. K. Piwarskiego „Kryzys 
historiografii burżuazyjnej a materializm historyczny". Artykuł 
S. Śreniowskiego „O szkołach historycznych w Polsce" omawia 
krótko cały dorobek historiografii polskiej XIX i początku XX w„ 
dużo więcej miejsca poświęcając opisowi historiografii między
wojennej. W opisie tym w sposób jasny, ilustrowany przykładami,



rysuje autor główne cechy twórczości historycznej dwudziesto
lecia : idiografizm, personalizm, psychologizm, moralizm, heroizm 
i nacjonalizm. W dalszej części rozprawy zasługuje na uwagę roz
dział poświęcony klasowości historiografii, a zwłaszcza fakt wy
kazania, że wszystkie wymienione cechy historiografii polskiej 
wypływały z określonej postawy i dążeń klasowych piszących.

Następny artykuł, to „Potrzeby historiografii polskiej w dzie
dzinie dziejów najnowszych Górnego Śląska" Fr. Popiołka. Au
tor wskazuje na konieczność rozpoczęcia badań na nowych dotąd 
na ogół zaniedbanych przez polskich historyków Śląska dziedzi
nach, w pierwszym rzędzie na konieczność gruntownego zbada
nia rozwoju górnictwa, oraz wielkiego przemysłu gómo-śląskie- 
go, tych dwóch czynników, które zaważyły w decydujący sposób 
na życiu ludności Górnego śląska. W związku z rozwojem prze
mysłu należy badać dzieje pracujących w nim rzesz robotników. 
Dopiero na podstawie jak najszerszego poznania stosunków spo
łeczno-gospodarczych można według słusznego zdania autora 
przystępować do rozwiązywania innych problemów, a wśród nich 
głównego punktu dotychczasowych zainteresowań historyków pol
skich, spraw narodowościowych.

Dalsze rozprawy podsumowują osiągnięcie historiografii 
z okazii stulecia „Wiosny ludów". Są to trzy prace: St. Kienie
wicz, „Polski dorobek stulecia wiosny ludów"; M. Tyrowicz: „Te
matyka 1848/9 w historiografii obcej"; H. Batowski: „Z pokłosia 
wiosny ludów w dziejopisarstwie słowiańskim". O ile dwie pierw
sze prace poza informacjami ściśle bibliograficznymi podają bliż
sze dane dotyczące treści wymienionych pozycji, a często zaj
mują wobec nich stanowisko krytyczne, o tyle trzecia ogranicza 
się jedynie do wyliczenia tytułów i ma charakter wyłącznie in
formacyjny.

Ostatni z artykułów pióra L. Piotrowicza „Cesarz Klaudiusz 
w świetle nowych źródeł i badań", stanowi typowy przykład me
tody idealistycznej w historii.

W miscelaneach J. Sieradzki opublikował ciekawy pamiętnik 
księdza Kazimierza Sypowskiego, byłego wikarego w Dąbrowie 
w okresie rabacji 1846 r. Pamiętnik ten niezwykle plastycznie 
i bezpośrednio oddaje nastroje chłopstwa i drobnego mieszczań
stwa galicyjskiego wobec rewolucji 1846 r.

Roman Heck

„Przegląd Historyczny" t. XL (za rok 1949), W arszawa 1950, 
str. 424.
Czterdziesty numer Przeglądu Historycznego, jest pierwszym 

numerem wydanym przez nowy komitet redakcyjny, który wymyśl 
zapewnień zawartych we wstępie będzie dążył do tego, by na ła
mach czasopisma „znalazł swój wyraz proces ideologicznej prze



budowy nauki historycznej w oparciu o przyswajanie i stosowa
nie materializmu historycznego".

„Przegląd" rozpoczyna artykuł C. Bobińskiej ,,Stalin a pewne 
zagadnienia metodologii historii", w którym autorką przedstawia 
olbrzymie znaczenie marksizmu-leninizmu, a zwłaszcza uwag Sta
lina nad rozwojem procesu dziejowego, dla współczesnego histo
ryka. Obszerne sprawozdanie z dyskusji nad periodyzacją w ZSRR 
przynosi następny artykuł pióra J. Bardacha ,,0  periodyzacji dzie
jów i jej ujęciu w historiografii radzieckiej". W „Próbie chara
kterystyki postawy J. Lelewela jako historyka" M. Serejski w cie
kawy sposób tłumaczy ideologię lelewelowską, przy czym na 
uwagę zasługuje umotywowanie romantycznego kierunku naszej 
historiografii, którego czołowym przedstawicielem był Lelewel, 
istniejącym w Polsce swoistym układem stosunków społecznych. 
I. Bieżuńska-Małowist w „Dziejach ustroju rzymskiego w ujęciu 
żmigrydera-Konopki" przedstawia nie tyle całość, ile poszcze
gólne zagadnienia ustroju rzymskiego, które na swój oryginalny 
sposób rozwiązywał zmarły profesor. Rozprawa H. Łowmiań- 
skiego „Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wie
kach średnich", polemizująca z niektórymi twierdzeniami książki 
W. Kamienieckiego „Społeczeństwo litewskie w XV w.", przynosi 
szereg zajmujących wywodów odnośnie stosunków społecznych 
i ustrojowych na Litwie. H. Evert-Kapesowa opisuje „Stronnictwo 
antylacińskie w Konstantynopolu w przeddzień jego upadku".

Jedyna pozycja śląska wśród artykułów „Przeglądu", to 
„Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe 
na Śląsku" W. Czaplińskiego. Po zanalizowaniu jakie przyczyny 
mogły wpływać na rozszerzanie się protestantyzmu w poszczegól
nych rejonach Śląska, oraz w jaki sposób ludność ustosunkowy
wała się do nowej religii, autor wysuwa następujące twierdzenia:

1) Z powodu braku materiału źródłowego nie jest możliwym 
ustalenie jak odnosili się pierwsi propagatorzy protestantyzmu 
do języka polskiego.

2) Protestantyzm przyczyniał się do zniemczenia tylko tych 
okolic, gdzie ludność polska była w mniejszości, natomiast na te 
renach zamieszkałych zwarcie przez ludność polską o germani- 
zacyjnej roli protestantyzmu na ogół nie może być mowy. W okre
sie późniejszym (od XVII w.) protestantyzm przechodząc do de
fensywy staje się czynnikiem sprzyjającym zachowaniu polskości.

3) Kontrreformacja pogorszyła sytuację żywiołu polskiego, 
przy czym nastąpiło to w pierwszym rzędzie na skutek napływu 
księży niemieckich, wywołanego brakiem duchownych katolickich 
mówiących po polsku, do okolic zamieszkałych przez Polaków 1).

1) Na marginesie pierwszego twierdzenia niżej podpisany chciałby zauwa
żyć, że niektóre wiadomości zdają się świadczyć, że pierwsi propagatorzy lute-



Następna praca to „Luźni ludzie na Mazowszu w świetle 
uchwał sejmikowych*' J. A. Gierowskiego. Autor daje dużo mate
riału odnośnie pochodzenia socjalnego luźnych, ich zajęć, zarob
ków, oraz polityki szlachty wobec tej grupy ludności w XVII 
i XVIII w.

C. Bobińska w artykule „St. Staszic i A. Radiszczew wobec 
kwestii społeczno-gospodarczych** przeprowadzając analizę twór
czości obu wielkich myślicieli XVIII w., tłumacząc podobieństwa 
i rozbieżności w ich pismach swoistymi warunkami rozwoju obu 
tych krajów, dąży do wykazania, że zarówno Staszic, jak Radi
szczew, nie byli głosicielami ideii zachodnioeuropejskich w obu 
krajach, lecz że twórczość ich reprezentowała postępowy nurt 
rodzimej myśli polskiej i rosyjskiej. W dalszym ciągu T. Mencel 
podaje szczegóły dotycźące organizacji sądownictwa na ziemiach 
polskich w okresie Komisji Rządzącej (r. 1807), a J. Dobrzański 
opisuje pobyt i działalność ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lu
belskim, jako nauczyciela w tamtejszej szkole wydziałowej w la
tach 1827— 32. „Ukaz o okupie pańszczyzny z dnia 16 maja 1861“ 
T. Szczechury informuje nie tylko o warunkach wykupu pań
szczyzny, lecz ilustruje również reakcję chłopów na ukaz i panu
jące w tym okresie stosunki między wsią a dworem, życiorys emi
granta demokraty z czasów wielkiej emigracji Jana Nepomucena 
Janowskiego publikuje M. Pawlicowa. Krytyczną analizę twór
czości zmarłego profesora J. Rutkowskiego przeprowadza St. Ar
nold, podkreślając jego wielki wkład w dorobek polskiej nauki 
historycznej. W „Materiałach do biografii Jakuba Jasińskiego** 
E. Kipa ogłasza korespondencję dotyczącą mało znanego okresu 
życia Jasińskiego, jego pobytu na guwemerce u starosty szcze- 
rzeckiego Piotra Potockiego w latach 1785— 87.

Wreszcie St. Kieniewicz publikuje 6 listów z odpisów M. Han- 
delsmana ze zniszczonych przez Niemców zbiorów rapperswil- 
skich. Listy z lat 1854— 58 dotyczą w większości działań emigra
cji polskiej w czasie wojny krymskiej. Tom zamykają recenzje 
i francuskie streszczenia publikowanych artykułów.

Roman Heck

ranizmu oceniając znaczenie języka polskiego dla pozyskania nowych wyznaw
ców starali się o dotarcie do ludności polskiej z kazaniami i nabożeństwami 
w jej mowie ojczystej. Tak np. w znanych Jahrbiicher der Stadt Breslau N. Pola 
znajdujemy wiadomość, że gdy w r. 1529 około 1000 polskich robotników se
zonowych znalazło się we Wrocławiu w położeniu bez wyjścia nie mogąc zna- 
leść pracy ani wyżywienia, właśnie jeden z pierwszych pastorów ewangelickich 
Śląska Jan Hess przychodzi im z pomocą organizując dla nich zbiorowe wyży
wienie i kazania w języku polskim (o. c. III str. 60— 1). Warto przytoczyć 
i fakt że niedawno przedtem w r. 1495 biskup wrocławski groził chłopom 
w Ziemi Nyskiej wysiedleniem, jeżeli nie nauczą się języka niemieckiego (Gruen- 
hagen C. Geschichte Schlesiens I str. 393).



„Przegląd historyczny" T. XLI. -f"
„Przegląd" otwiera artykuł St. Arnolda o początkach ustroju 

feudalnego w Polsce stanowiący według autora próbę wysunięcia 
pewnych problemów i ich teoretycznego oświetlenia. Autor wy
suwa tezę, że powstanie ludowe po śmierci Mieszka II nie ma wcale 
cech antyfeudalnych powrotu do jakiegoś dawniejszego stanu 
rzeczy, a jest rewolucją masy niewolniczej, która wytworzyła w a
runki dla powstania stosunków poddańczych. Artykuł —  nie
wątpliwie dyskusyjny, mimo to stawia dyskusję nad epoką wcze- 
snodziejową w Polsce na wyraźnie marksistowskiej płaszczyźnie 
metodologicznej i ważnym jest jest również dla pogłębienia po
glądów na okres wczesnodziejowy na Śląsku.

Tenże nr zawiera bogaty w dane materiałowe artykuł 
R. Jam ki: „Prehistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji 
górniczej i rzemieślniczej na Śląsku". M ateriał zestawiony przez 
autora pozwala stwierdzić daleko posunięty rozwój stosunków 
gospodarczych i społecznych na Śląsku w epoce wczesnohistorycz- 
nej. Daje też pogląd na przestrzenny rozwój produkcji na na
szym terenie oraz na rolę gospodarczą jaką odgrywał w czasach 
przedhistorycznych i wczesnohistorycznych Dolny Śląsk dzięki 
bogactwu złóż skał i metali. W dalszej części numeru znajdujem y 
artykuły W. Moszczeńskiej „Rola założeń teoretycznych w pra
ktyce postępowania badawczego", K. Tymienieckiego „Ze stu
diów nad starożytnościami słowiańskimi —  Lugiowie i Swewo- 
wie", Kętrzyńskiego „Dagome iudex“, oraz H. Łowmiańskiego 
„Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów", wreszcie 
T. Manteuffla „Rola cystersów w Polsce w wieku XII".

E. M.

„Roczniki Historyczne" r. XVIII. Księga pamiątkowa ku czci śp.
Józefa Feldmana. Poznań 1949, s. IX, 483.
Feldmanowski tom Roczników Historycznych poświęcono 

w całości stosunkom polsko-niemieckim. W tym kierunku szły 
bowiem główne zainteresowania badawcze tego przedwcześnie 
zmarłego, wybitnego historyka. Jakkolwiek też dzisiaj dalecy 
jesteśmy od niejednego z jego sformułowań mimo to nie ulega 
wątpliwości, iż rzetelny wysiłek naukowy, jaki włożył Feldman 

'w swe prace i niezrównany dar syntetycznego ujęcia zapewniają 
jego dziełom trwałe i wysokie stanowisko.

Artykuły zawarte w Rocznikach Historycznych są na ogół da
lekie od jakiegoś tendencyjnego rozpatrywania tych kwestii w ra 
mach rzekomo „odwiecznego" antagonizmu polsko-niemieckiego. 
Nie brak wśród nich nawet prób wskazywania na pewne momenty 
współpracy w ciągu przeszłości dziejowej. Na wielu pracach ciąży



niemniej podejście idealistyczne. Księgę rozpoczyna wspomnienie 
pośmiertne o Józefie Feldmanie pióra H. Barycza, oraz starannie 
zebrana przez A. żeleńską-Chełkowską bibliografia prac Feld
mana. Z kolei następuje szereg artykułów odnoszących się do pro
blemu polsko-niemieckiego od czasów piastowskich aż po lata 
pierwszej wojny światowej, ułożonych w porządku chronologicz
nym. Tak więc Z. Wojciechowski w artykule o patrycjacie Bole
sława Chrobrego zajmuje się stosunkiem władcy Polski do cesar
stwa i polityki Ottona III. K. Tymieniecki próbuje odnaleść źródła 
ideologii krzyżackiej nie tylko w dziejach wschodu niemieckiego, 
ale również, i to przede wszystkim, w despotycznym państwie Fry
deryka II, protektora zakonu. Traktatami polskimi w obronie 
Związku Pruskiego zajął się K. Górski, wykazując ich związki 
z ideami wolnościowymi w Rzeczpospolitej szlacheckiej. A. Ve- 
tulani dał krótki syntetyczny rzut związku ustrojowego Polski 
i Prus Książęcych.

Rewizję dotychczasowej oceny Jana Zamoyskiego podjął
K. Lepszy w artykule ,,Wróg Habsburgów — Jan Zamoyski'1, u j
mując wielkiemu kanclerzowi niejedną z zasług, którymi obda
rzyła go hagiograficzna historiografia. Charakterystyka Zamoy
skiego dana przez autora rzuca nowe światło nie tylko na rolę 
kanclerza, ale i na całą epokę, z którą był związany. Drobny, lecz 
ważny epizod z czasów wojny szwedzkiej, mianowicie wyprawę 
Czarneckiego na Pomorze w r. 1657 wyczerpująco przedstawił 
Wł. Czapliński, wnosząc nieznany materiał archiwalny. Bardzo 
pouczający dla brandenbursko-polskich stosunków z drugiej po
łowy XVII wieku jest artykuł J. Wolińskiego o nieudanych zabie
gach Fryderyka Wilhelma o koronę polską dla swego syna po 
śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wł. Konopczyński 
w życiorysie feldmarszałka Flemminga poruszył zagadnienie 
współpracy polsko-saskiej w XVIII w. Następny artykuł E. Roz- 
tworowskiego wprowadza nas w zagmatwane ścieżki europejskiej 
dyplomacji XVIII w., pokazując drogi, którymi Fryderyk II pro
wadził Marię Teresę do pierwszego rozbioru. Bardziej synte
tyczny charakter ma rozprawa S. Kieniewicza o orientacji austria
ckiej w Polsce porozbiorowej, przedstawiająca dzieje i przyczyny 
polskiego austrofilstwa. Wreszcie najnowszych już dziejów Nie
miec dotyczy praca Pajewskiego o linii kolejowej Berlin-Bagdad, 
oraz A. Owsińskiej o planach aneksyjnych niemieckiego sztabu 
generalnego wobec Polski w czasie wojny światowej.

Badacza dziejów śląskich szczególnie zainteresują rozprawy 
W. Długoborskiego Targi wrocławskie 1742— 1749“ i S. Ro- 
sponda „Kultura językowa na Śląsku" oraz drobny przyczynek 
W. Jakubczyka „Z dziejów odrodzenia narodowego śląska XIX 
wieku". Pierwszy z tych artykułów zajmuje się drobnym, ale nie
zmiernie charakterystycznym wypadkiem z dziejów Wrocławia:



próbą Fryderyka II założenia w stolicy Śląska targów, jako kon
kurencji dla słynnych targów lipskich. Autor opiera się zasadni
czo na dotychczasowych badaniach niemieckich, uzupełniając je 
jednak również materiałem archiwalnym z Archiwum Akt Daw
nych m. W rocławia; załącza też teksty druków reklamowych roz
powszechnianych w języku polskim celem ściągnięcia kupców 
z Rzeczypospolitej na targi wrocławskie. Cała ta  impreza, zakoń
czona zresztą całkowitym fiaskiem, jest dla autora nietyle prze
jawem dążeń do rozwinięcia handlu W rocławia z Polską, ile ra 
czej, co wydaje się całkiem słuszne, próbą zaszkodzenia Saksonii 
przez podcięcie jej handlu ze wschodem. Ś. Rospond w swym a r
tykule zajmuje się walką o czystość języka polskiego na Śląsku 
przytaczając szereg wypowiedzi obrońców mowy ojczystej z okre
su od początku XVII do końca XIX wieku. Wreszcie W. Jakub
czyk zapoznaje nas z ciekajwą korespondencją rodzinną z końca 
XIX wieku na Śląsku.

W ramach drobnych prac H. Łowmiański podaje kilka uwag 
krytycznych na marginesie książki W idajewicza o początkach 
Polski. Rocznik uzupełniają recenzje oraz dział nekrologów, 
wśród których zwracają uwagę wspomnienia o Władysławie 
Semkowiczu wraz z niezwykle sumienną bibliografią jego prac, 
zebraną przez O. Łaszczyńską.

J. Gierowski

^Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", tom XII —
Poznań 1950, str. 284.
Wszystkie 4 zamieszczone w ostatnim tomie Roczników roz

prawy mają wyraźnie przyczynkowy charakter. Praca A. Gródka 
„W arszawski Dom Handlowy lat 1723— 1727", omawia począt
kowy okres działalności słynnego domu handlowego Piotra Tep- 
pera (pod tą  firmą od r. 1741).

Praca tym cenniejsza, że oparta na zniszczonych w okresie 
okupacji aktach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Początek 
XVIII w. to lata stosunkowo mało znane w dziejach polskiego 
handlu. Przyjął się pogląd, że działalność kupców polskich w tym 
okresie to — „kramarstwo". Twierdzeniu temu zaprzecza prze
prowadzona przez autora analiza działalności wyżej wymienio
nej firmy. Przedsiębiorstwo to sprowadzało z zagranicy wszel
kiego rodzaju wyroby przemysłowe, głównie luksusowe na po
trzeby dworu i magnatów. Posiadało ono rozgałęzione stosunki 
handlowe z wszystkimi niemal znaczniejszymi ówczesnymi cen
tram i handlu europejskiego, rozwinięty obrót wekslowy, znaczne 
stosunkowo obroty i wysoki kapitał zakładowy. W r. 1726 póź
niejsze przedsiębiorstwo Teppera, które wówczas występowało 
pod firmą Pellisson et Valentin rozporządzało kapitałem zakła
dowym w wysokości 120.000 florenów, podczas gdy kapitał tego



typu przedsiębiorstw w Londynie wynosił 8.500— 170.000 flo
renów.

Wszystko to uzasadnia wniosek autora, że ,,w Warszawie 
istniało również duże, nawet na miarę europejską, przedsiębior
stwo handlowe... Handel ten nie ma już średniowiecznego chara
kteru wymiany towaru za towar, lub kupna za wywożoną przez 
kupców gotówkę, a więc łączącego z konieczności import z eks
portem... Powstaje specjalizacja, oznaczająca zarazem oddziele
nie się detalu od hurtowego handlu wywozowego. Znamionuje 
to nowe kapitalistyczne formy handlu". Działalność i rozwój 
przedsiębiorstwa Teppera jest więc objawem tworzenia się kapi
tału handlowego. ,,Od początku XVIII stulecia ponownie, wraz 
z występującym rozkładem stosunków feudalnych, pojawiają się 
pierwsze objawy kapitalizmu. Tendencje te wzmocnią się w dru
giej połowie stulecia. Czasy saskie s$ jednak pod tym względem 
punktem zwrotnym" — kończy autor ten krótki (20 stron) tym 
niemniej bardzo ciekawy artykuł. Dla nas artykuł Gródka jest cie
kawy również i z innych względów — jakie mianowicie były kon
takty omawianej firmy ze Śląskiem, przede wszystkim z Wrocła
wiem? Autor wyraźnie odpowiada na to pytanie — minimalne. 
We Wrocławiu nabywała firma jedynie losy loterii wiedeńskiej 
celem dalszej rozsprzedaży w Warszawie, przez Wrocław doko
nywano niewielkich wpłat na Amsterdam. Główny rynek pienięż
ny, przede wszystkim wekslowy, ówczesnej Warszawy to Króle
wiec względnie Gdańsk. Towary nabywano albo bezpośrednio na 
Zachodzie, albo w Lipsku.

Stąd wniosek autora, że ,,Nie miała W arszawa żadnych sto
sunków wekslowych z Wrocławiem, co dowodzi braku ściślej
szych stosunków handlowych między tym miastem a Polską". Po
wyższe uogólnienie wydaje się jednak niedostatecznie uzasad
nione. Ówczesny bowiem handel Polski to nie tylko Warszawa, to 
nie tylko firmy w rodzaju opisanej w recenzowanej pracy, która 
raczej należała do wyjątków, ale jeszcze i ów handel, który uży
wając słów Gródka „miał średniowieczny charakter wymiany to
waru za towar, lub kupna za wywożoną przez kupców gotówkę^ 
a w;ięc łączącego z konieczności import z eksportem". Ten zaś 
ostatni rodzaj handlu szczególnie jeśli chodzi o Małopolskę nie
wątpliwie kierował się na Wrocław, "...polski handel powoduje 
nie tylko to, że we Wrocławiu corocznie znajdują się niezliczone 
ilości polskich towarów, ale także i to, że w każdym znaczniej
szym kantorze i sklepie znajdują się jedna czy więcej osób, które 
potrafią mówić po polsku, co ułatwia rozwój interesu..." czytamy 
we współczesnej, wydanej w r. 1714 pracy M arpergera „Der schle- 
sische K aufm ann"1)- Oczywiście dla tego rodzaju handlu nie 
mamy takich ścisłych danych liczbowych jak wykorzystane przez

D Cytuję według J. Gierowskiego „Z dziejów handlu Wrocławia z Polską 
w dobie saskiej", „Sobótka" t. IV (1949) str. 193.



Gródka księgi handlowe warszawskiej firmy Pellisson et Valen- 
tin (późniejszy Tepper). Byłoby natomiast niezwykle ciekawą 
i pożyteczną rzeczą zebranie podobnych danych dla której
kolwiek większej wrocławskiej firmy w początkach XVIII w. Czy 
rzeczywiście brak by tam  było wiadomości o częstych kontaktach 
z W arszawą, nie mówiąc już o innych częściach Polski? Ciekawe 
bowiem, że zatrudniony od r. 1726 jako subiekt, a od 1741 r. 
współwłaściciel, omawianej przez Gródka firmy —  Piotr Tepper 
był żonaty z córką wrocławskiego1 ku p ca2), zaś w r. 1793 najw ię
kszy wówczas wrocławski dom bankowy Eichborn et Comp. stra
cił na upadłości Teppera przeszło 20.000 R tl3).

Dwa następne przyczynki nie są już dla nas tak interesujące 
jak  artykuł Gródka. Tak więc J. Fierich omawia „Kultury rolni
cze, zmianowania i zbiory w katastrze józefińskim 1785/87“, 
a Cz. Łuczak „Technikę przemysłu spożywczego w Poznaniu 
w XVIII jv.“ . Obydwa te artykuły dotyczą tak ważnej, a tak  u nas 
niestety zaniedbanej dziedziny, jaką jest historia kultury m ate
rialnej, przede wszystkim techniki produkcji, w czasach nowo
żytnych. Jeszcze prof. Rutkowski, jak  to zaznacza Łuczak, pod
kreślał, „że z zakresu historii kultury materialnej (dotyczy to 
oczywiście średniowiecza i czasów nowożytnych) poza nielicz
nymi wyjątkami mamy raczej zbiór ,ciekawostek*, a nie wyniki 
systematycznych badań naukowych**. J. Fierich zaś również na
wiązując do wypowiedzi prof. Rutkowskiego przypuszcza, że 
zbadanie rozwoju techniki produkcji rolnej oraz związanej 
z nią wydajności gleby, mogą nam wyjaśnić wiele spornych kwe
stii z dziejów dochodu społecznego i skarbowości polskiej w do
bie rozbiorów, życzyć by jedynie należało, aby tego rodzaju 
przyczynkowe prace były kontynuowane; dopiero bowiem po
równanie danych z różnych części kraju umożliwi wyciągnięcie 
ogólniejszych wniosków.

Czwarta pozycja ostatniego tomu Roczników to artykuł J. Paz
dura „Oczynszowanie włościan w dobrach wschodniego okręgu 
górniczego Królestwa Polskiego**. Stosunki społeczne panujące 
w tym okręgu są dla nas o tyle ciekawe, ponieważ przypominały 
stosunki w górnośląskim okręgu przymysłowym w okresie pań
szczyźnianej zależności chłopa. Omawiany bowiem przez Paz
dura rejon (tró jkąt Kielce— Końskie— Szydłowiec) to obszar 
kilku ekonomii państwowych, które były zarazem uposażeniem 
czynnych tu kopalń i zakładów przemysłowych (fryszarki, w. pie
ce, zakłady mechaniczne). Chłopi, z należących do ekonomii wsi, 
odrabiali pańszczyznę jako robotnicy wyżej wymienionych przed
siębiorstw. Omawiany przez autora okres —  lata 1815— 1856 —

2) Por. Kornatowski, Kryzys bankowy w Polsce 1793. Upadłość Teppera, 
Szulca i towarzyszy. Warszawa 1938 str. 13.

3 Por. Eichborn, „Soli und Haben“ von Eichborn et Co in 200 Jahren. 
Wrocław 1928 str. 61.



przynoszą szereg zasadniczych zmian w położeniu chłopów 
wschodniego okręgu górniczego. Chłopi domagają się zmiany 
istniejących stosunków. W okresie 1843— 1857 wchodzące w skład 
okręgu ekonomie przechodzą na ustrój czynszowy. Ciekawe są 
końcowe wywody autora o rezultatach tych przemian dla roz
woju przemysłu: „Górnictwo dotkliwie odczuło stratę robotnika 
pańszczyźnianego". Przedsiębiorstwa górnicze muszą teraz po
szukiwać ludzi do pracy, rozsyłając okólniki na całą gubernię. 
Jednakże starania te były daremne. Robotnicy najemni znajdują 
teraz zatrudnienie zarówno w przemyśle, jak i w wkraczającym 
na drogę kapitalistycznego rozwoju rolnictwie. Dalej więc roz
wijać mógł się tylko przemysł rentowny, nadążający za ówcze
snymi przemianami technicznymi. Tym warunkom nie odpowia
dały jednak przedsiębiorstwa wschodniego okręgu górniczego. 
Stąd po kryzysie, spowodowanym przez wspomniane wyżej re
formy, znaczenie tego okręgu szybko upada.

Oprócz omówionych wyżej artykułów znajdujemy w XII to
mie „Roczników" szereg recenzji i sprawozdań, a przede wszyst
kim niezwykle starannie i wyczerpująco opracowaną bibliografię.

Waclaro Dlugoborski

„Przegląd Zachodni". Miesięcznik. Instytut Zachodni, Poznań 
1950.
Z treści czasopisma poświęconego w całości sprawom niemiec

kim, czeskim i polskich ziem zachodnich wymieniamy tylko sile- 
siaca. Nr 2 przynosi artykuł W. Dziewulskiego „Przemiany et
niczne Ziemi Kłodzkiej". Autor zestawia pracowicie ślady źród
łowe mogące świadczyć o zmianach w stosunkach językowych. 
Usiłuje odtworzyć gęstość pierwotnego słowiańskiego zasiedlenia, 
zajmuje się germanizacyjnym wpływem kolonizacji niemieckiej, 
oraz charakteryzuje stosunki etniczne i stopień świadomości na
rodowej różnych grup językowych w ziemi kłodzkiej w wiekach 
późniejszych (w niektórych wypadkach aż do stosunków XX w. 
włącznie). Rozważania prowadzone są na ogół w oderwaniu od 
analizy stosunków produkcyjnych i walki klasowej. Tenże numer 
zawiera rozważania B. Kiersnowskiego — Problematyka badaw
cza wałów śląskich, zestawiające (w związku z badaniami nad 
początkami państwa polskiego) dotychcząsowy stan badań nad 
tzw. „Wałami Chrobrego" i wytyczające najważniejsze kwestie 
do praktycznego rozstrzygnięcia w terenie. Nr 3/4 przynosi ob
szerne sprawozdanie A. Gieysztora z badań nad genezą państwa 
polskiego (m. in. omówiono badania we Wrocławiu, w Opolu i na 
Sobótce).Obok tego mamy w numerze pracowity i sumienny ar
tykuł St. Bąka — „Polskość w obrębie Dolnego Śląska w ostat
nim stuleciu w ujęciach kartograficznych". W nr 5/6 T. Bartkow
ski publikuje mapę gęstości zaludnienia wiejskiego Ziem Zachód-



nich (włącznie z Śląskiem) opracowana na podstawie spisu lud
ności przeprowadzonego w Niemczech w dniu 17 m aja 1939 r. 
Ogłoszony w nr 3/4 i 5/6 przez M. Markowskiego „Diariusz fa 
któw kultury śląskiej 1945— 6“ stanowi cenny m ateriał historycz
n y — choć nie zawsze kompletny i nie zawsze zestawiony z zacho
waniem należytej selekcji rzeczy zasługujących na mniej lub wię
cej szczegółowe traktowanie. Diariusz niemniej —  taki jak  jest —  
stanowi w dobie dzisiejszej nie tylko dowód żywotności naszej kul
tury na Śląsku w owych latach, ale równocześnie i materiał do po
ważnych krytycznych refleksji nad charakterem  i kierunkami 
rozwoju kultury śląskiej w owych pierwszych latach. Nr 7/8 Prze
glądu poświęcony jest Uniwersytetowi Wrocławskiemu w piątą 
rocznicę jego pracy polskiej. Numer otwierają rozważania meto
dologiczne S. Wysłoucha stanowiące polemikę z zarzutami 
(Kwart. Hist. LVII) K. Popiołka skierowanymi pod adresem pu
blikowanych przez Instytut Zachodni materiałów do dziejów no
wożytnych Ziem Zachodnich. Następuje praca Wł. Dziewulskiego 
„Pochodzenie ludności i stosunki etniczne w Kłodzku w pierw
szej połowie XVIII w.“ . Bogata jest w dane materiałowe zaczerp
nięte z archiwum kłodzkiego, lecz o podobnej postawie metodo
logicznej jak  praca tegoż autora na tem at „Przemian etnicznych 
w ziemi kłodzkiej", zamieszczona w nr 1/2 Przeglądu. Tadeusz 
Ładogórski ogłasza referat „Ludność Śląska i jej struktura spo
łeczna w drugiej połowie XVIII w.". Zestawiając dane Zimmer- 
manna oraz archiwalnego spisu z r. 1787 autor wysnuwa daleko 
idące syntetyczne wnioski na tem at rejonów społecznych na Ślą
sku jakie „wytworzyły się na tle odmiennych warunków geogra
ficznych, różnic w gęstości zaludnienia i wieku osadnictwa oraz 
nierównomiernego rozwoju ekonomicznego".

W dalszej części numeru znajdujem y studium W. Długobor- 
skiego „Rekrutacja górników w Zagłębiu Górnośląskim w okre
sie przed zniesieniem poddaństwa". Autor analizuje zagadnienie 
na konkretnym przykładzie państwowej kopalni rud ołowianych 
Friedrichsgrube w Tarnowskich Górach w latach 1784— 1809, da
jąc konkretny przyczynek do wyświetlenia genezy klasy robotni
czej śląska. Franciszek Ryszka w szkicu „Radykalizm społeczny 
ludności Górnego Śląska" na przełomie lat 1918/19 wysuwa po
stulat zwrócenia uwagi „na społeczno-ekonomiczne podłoże tego 
doniosłego zjawiska jakim  było powstanie śląskie", przytaczając 
szereg ciekawych i nieprzypadkowych przekazów źródłowych. 
Kazimierz Orzechowski w kontynuacji dawniejszych swych stu
diów zajm uje się nauczjTcielstwem szkół mniejszościowych na 
Górnym Śląsku, badając stan rzeczywisty i przepisy prawne oraz 
wpływ na stosunki prezydenta Calondera. Uzupełniają numer 
drobniejsze artykuły B. Samnitowskiej „Jerzy Treska chłop spod 
Wrocławia obrońca języka polskiego", W. Roszkowskiej „Mię- 
dzyborskie lata Jerzego Badury", A. Maruszczak-Orzechowskiej



„Kompetencje prezydenta komisji mieszanej", oraz listy wrocław
skie Kraszewskiego z lat 1862— 85 opublikowane przez Tadeusza 
Mikulskiego.

E .  M .

„Z otchłani wieków", rocz. XIX, zesz. 9— 10 (wrzesień— paź
dziernik 1950).
Jest to zeszyt poświęcony problematyce śląskiej. Pierwsze 

trzy  artykuły zajm ują się bieżącymi pracami wykopaliskowymi. 
Dr W. Koćka prowadzący z ramienia Kierownictwa Badań nad 
Początkami Państwa Polskiego prace we Wrocławiu, przedstawia 
pokrótce stan i zadania wykopalisk na Ostrowie Tumskim, zdą
żających do zbadania wczesnodziejowego grodu i podgrodzia 
wrocławskiego. Mgr A. Kietlińska opisuje ciekawe wyniki badań 
na Górze Zamkowej w Cieszynie. Wreszcie dr W. Sarnowska pi
sze o pracach zabezpieczających, wykonanych przez prehistory- 
ków Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, na terenie Nosocic k. Gło
gowa, gdzie odkryto 8 grobów z różnych okresów (od halsztac
kiego do wczesnohistorycznego).

Dalsze artykuły to : „śląska ceramika malowana z wczesnej 
epoki żelaza" T. Różyckiej, „Ślężańskie topory bojowe" K. Smut- 
ka, oraz „Toporki neolityczne w lecznictwie ludowym na Opol- 
szczyźnie" R. Horoszkiewicza. Numer zawiera poza tym kronikę 
krajową, rejestr nowych odkryć prehistorycznych, sprawozdania 
i kronikę zagraniczną.

Roman Heck

„Woprosy Istorii Akad. Nauk. SSSR.“ . Instytut Istorii 1950, 
nr 1— 10.
Czołowe czasopismo historyczne radzieckie przynosi również 

sporo materiału ważnego pośrednio lub bezpośrednio dla bada
czy dziejów śląska. I tak w nr 1 znajdujemy sprawozdanie 
I. Udalcowa z konferencji czechosłowackich historyków marksi
stów, jaka odbyła się w listopadzie 1949 r. w Pradze. Autor pod
kreśla znaczenie tej konferencji dla poważnie rozpoczętej w Cze
chosłowacji walki o skierowanie nauki historii na drogi marksi
stowskie. Referaty przyniosły zwłaszcza wnikliwą krytykę do
tychczasowego ujmowania dziejów ruchu robotniczego na terenie 
Czechosłowacji. Nieobojętnym dla badacza najnowszych dziejów 
Śląska jest również artykuł N. Inozemcowa o związkach między 
finansową oligarchią USA i niemieckimi monopolami pomieszczony 
w tymże numerze.

W n-rze 4 znajdujemy artykuł W. Mawrodina „Główne etapy 
etnicznego rozwoju narodu rosyjskiego" ważny metodologicznie 
dla badania problemu dojrzewania grup językowych w narody 
również i na innych ziemiach słowiańskich, wiążący się więc w ten 
sposób z jednym z kapitalnych problemów dziejów śląskich.



Nr 6 przynosi artykuł F. Grausa ,,Wczesne stadia rozwoju feu- 
dalizmu w Czechach". Graus na podstawie wnikliwej analizy źró
deł sprowadza do niewielkich rozmiarów rolę niewolnictwa w sto
sunkach produkcyjnych Czech XI— XII w. i wskazuje na wyraźne 
istnienie układu feudalnego. Jako koniec okresu przewagi renty 
odrobkowej i naturalnej przyjmuje połowę XIII w. W n-rze 8 
znajdujemy artykuł A. Ktorsuńskiego o stosunkach niemieckiej 
socjaldemokracji do układu w Rapallo. Autor cofa się w analizie 
stosunków międzynarodowych i wewnętrzno-niemieckich do roku 
1918. Rozważania jego obejmują zatem okres, w którym losy Ślą
ska wiązały się szczególnie silnie z rozwojem zdarzeń tak na jed 
nym jak drugim terenie. W n-rze 10 wreszcie znajdujemy artykuł 
P. Tretiakowa poświęcony niektórym zagadnieniom pochodzenia 
narodów w świetle prac J. W. Stalina, stanowiiąey poważny wkład 
w metodologię badania stosunków wczesnodziejowych.

Prawie we wszystkich numerach jest nadto kontynuowana 
dyskusja na tem at periodyzacji dziejów ZSSR. Osobno wymienić 
trzeba rozważania na tem at periodyzacji historii poszczególnych 
obszarów (jak np. artykuł G. Mosberga i A. Marsa „Główne za
gadnienia periodyzacji historii estońskiej SRR" zamieszczony 
w n-rze 10).

E. M.

„Slezsky Sbornik". Acta Silesiaca, t. 48, z. 1, r. 1950, str. 144+16.
Ostatni zeszyt Slezskego Sbornika, noszącego obecnie pod

tytuł Acta Silesiaca, a wydawanego przez Slezsky studijni ustav 
w Opawie, zawiera parę artykułów o treści historycznej.

Jindrich śebanek zajął się zagadnieniem badania i wydawa
nia dyplomatycznych sileziaków z wcześniejszego średniowiecza 
(K otazce studia a vydavani diplomatikych silesiak str. 1— 16). 
Autor scharakteryzował ogólnie dotychczasową literaturę, po
święconą temu zagadnieniu, oraz wydawnictwa źródłowe nie
mieckie, polskie i czeskie. Następnie omówił pokrótce najw aż
niejsze dokumenty, odnoszące się do okresu od początku do 
XIJI w., aby na tej podstawie stwierdzić podobieństwa w cechach 
czeskich i śląsko-polskich dyplomatów. Na tym tle wysunął on 
konieczność współpracy polsko-czeskiej na polu dyplomatyki, 
przebadania i wydania dokumentów dyplomatycznych śląska. 
Autor postuluje, aby jednym z ośrodków takiego badania stała się 
Opawa.

W następnym artykule Jan Rychnovsky zajął się przesunię
ciami społecznymi w kraju ostrawskim (str. 17— 25). Artykuł ten 
jest przy tym raczej postawieniem zagadnień oraz wskazaniem 
pewnych ich aspektów w dobie najnowszej, już powojennej. Cho
dzi autorowi o przesunięcia, jak je nazywa „poziome", tzn. o prze
chodzenie jednostki lub grupy ludzi z jednej grupy społecznej do 
drugiej o takim samym poziomie'gospodarczo-społecznym i kul-

16



turalnym (np. przesunięcia geograficzne), oraz o przesunięcia 
,,pionowe", polegające na przechodzeniu z jednej grupy społecz
nej do innej o wyższym względnie niższym poziomie gospodarczo- 
społecznym i kulturalnym. W dalszych rozważaniach zastanawia 
się autor nad różnymi formami przesunięć, a to w zakresie życia 
gospodarczego, kulturalnego, geograficznego i zawodowego. 
Uwagi Rychnowskiego mają charakter dość ogólny, gdyż, jak 
sam stwierdza, nie posiada jeszcze konkretnego materiału, który 
w przyszłości wypełni ramy, zakreślone w omawianym artykule.

Do artykułów ściśle historycznych należy jeszcze krótkie mi- 
scelaneum Jiri Radimskiego o początkach prasy robotniczej na 
Morawach (str. 78— 81). Po paru mniej lub więcej udanych pró
bach, najwybitniejszym z pierwszych pism robotniczych była wy
dawana od r. 1885 w Brnie Rovnost. Pierwszym zaś redaktorem 
był Pankrac Krkośka. O rozwoju pisma świadczyła osiągnięta 
już w r. 1887 liczba 1000 stałych prenumeratorów i 2000 druko
wanych egzemplarzy, co zapewniało pismu pracę bez deficytu. 
W paru artykułach zestawione zostały sileziaca, znajdujące się 
w szeregu archiwów czeskich, a to w archiwach słowackich (ze
stawił Stanisław Drkal), w miejskich archiwach w żilinie (Ri
chard Marsina) i w Lewoczy (Pavol Horvath) (str. 81— 96). Z ar
chiwów słowackich zbadane zostały: archiwum miejskie w Bra
tysławie (dokumenty przeważnie z połowy XVI w.), archiwum 
kapitulne w Bratysławie, archiwum miejskie w Kremnicy (Curial- 
biicher z XV—XVII w. oraz parę dokumentów o różnej treści 
z XV—XVIII w.), arch. miejskie w Koszycach, arch. miejskie 
w Bańskiej Bystrzycy (parę dokumentów z końca XVI i początku 
XVII w.), arch. miejskie w Preszowie, muzeum narodowe w św. 
Marcinie Turczańskim (korespondencja Thurzonów z k. XVI 
i pocz. XVII w.). Silesiaca z archiwum w żilinie są dość liczne, 
a obejmują okres 1544— 1763. Wreszcie w Lewoczy znajduje się 
nieco korespondencji z lat 1569— 1643. Część wspomnianych ar
chiwaliów dotyczy Śląska czeskiego, reszta jednak związana jest 
treściowo ze Śląskiem polskim.

Adam Galos
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