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SCHLESISCHE BIBLIOGRAPHIE. Im Auftrage der Historischen Kom- 
mission fiir Schlesien bearbeitet von H. R i s t e r, Marburg a. d. Lahn 1953, 
s. XII +  216 (ais Manuskript gedruckt).

Bibliografia Ristera wydana w formie powielanej przez powstałą dla 
celów odwetowych Komisję Historii Śląska w Marburgu stawia sobie za cel 
dopomóc pracom rewizjonistycznym historyków niemieckich przez zestawie
nie prac nad przeszłością Śląska opublikowanych na przestrzeni lat 1942—1951. 
Nie podejmujemy jej omówienia na tym miejscu w celu uzupełnienia luk lub 
też krytyki strony techniczno-erudycyjnej, ale raczej dlatego, że zestawienie 
Ristera jest pod wielu względami bardzo charakterystyczne i nasuwa szereg 
dających się poprzeć liczbami refleksji.

Praca rozpada się na cztery zasadnicze części: zestawia mianowicie ko
lejno pozycje bibliograficzne dotyczące całego Śląska, następnie osobno Śląska 
Dolnego, Śląska Górnego i Śląska austriackiego.

Pierwsza z nich rozpada się na 11 działów (dzieła ogólne, geografia, lud
ność, histo.ria polityczna, historia poszczególnych miejscowości, historia prawa, 
historia społeczna i gospodarcza, historia kultury, Kościoła, języka, litera
tury). Część druga rozpada się na 7 takich działów; część poświęcona Śląskowi 
austriackiemu dzieli się na 8  poddziałów. Ta niesystematyczność układu 
utrudnia w dużym stopniu korzystanie z bibliografii. W obrębie każdego 
poddziału pozycje są ułożone chronologicznie według lat wydania, przy czym 
najpierw idą książki niemieckie, następnie polskie lub czeskie. Jeśli chodzi 
o kompletność zestawienia, to zastanawiać musi, mimo zastrzeżeń wydawcy, 
doskonałe zorientowanie się i skompletowanie polskiej literatury historycznej 
odnoszącej się do Śląska w bibliotekach zachodnio-niemieckich, z których 
korzystał wydawca bibliografii. Spotykamy w niej nieraz drobne kilkustro^ 
nicowe druki, jak wydawnictwa urzędowe, ba — nawet przeznaczone do 
użytku służbowego. O brakach, i to bardzo rażących, będzie jeszcze mowa 
niżej. W tym miejscu chciałbym poświęcić parę uwag wnioskom, które się 
nasuwają po uważnej analizie niemieckiej bibliografii Śląska.

Na początek parę danych statystycznych. Na 1026 pozycji wstępu do bi
bliografii (Dzieła ogólne, nr 1—1026, s. 1—58) spotykamy około 603 w języku 
niemieckim, 282 w języku polskim, 124 w czeskim, oraz 13 w innych 
językach. Liczby te mają oczywiście obrazować stopień zainteresowania Ślą
skiem nauki poszczególnych krajów w okresie 1942—1951. Stosunek ten 
zmienia się jednak zasadniczo, jeśli pominiemy lata wojenne, w których pu
blikacje w języku polskim nie miały możności ukazywania się. Weźmy jedy



nie pod uwagę lata 1945—1951. Jeśli przykładowo zestawimy pozycje polskie 
i niemieckie, wyliczane dla okresu tych lat w dwu dalszych działach biblio
grafii Ristera, to stosunek książek niemieckich do polskich wydanych w tym 
okresie nawet w świetle niekompletnych dla wydawnictw polskich danych 
Ristera przedstawia się następująco: na 641 pozycji w języku niemieckim 
bibliografia notuje 776 numerów w języku polskim; widzimy więc stanowczą 
przewagę publikacji polskich — rzecz może nawet dla samych historyków 
polskich niespodziewana a odkrywająca tendencyjność zestawienia Ristera.

Z drugiej strony daje się spostrzec charakterystyczna linia rozwojowa 
publikacji niemieckich.

Jeśli na przestrzeni lat 1945—1948 bibliografia wykazuje na 1615 pozycji 
wydawniczych tylko 69 publikacji w języku niemieckim, to dla lat 1949—1951 
ilość ta podnosi się do 572 numerów (według zestawienia bibliografii), 
czyli wzrost niemieckiej literatury o Śląsku w tym czasie wynosi 800%! 
Ciekawe będzie dalsze przeanalizowanie bliższych problemów interesujących 
ostatnio rewizjonistyczną literaturę historyczną w Niemczech Zachodnich. Na 
641 tytułów zestawionych w bibliografii w poddziale Ortsgeschichte 320 to 
najrozmaitszego rodzaju Ortsgeschichten, historie poszczególnych miejsco- 
wośęi pisane dla wzniecania ducha nienawiści wśród fliichtlingów i druko
wane po najrozmaitszych kalendarzach powiatowych i regionalnych czaso
pismach śląskich wychodzących wciąż jeszcze na terenie Niemiec Zachodnich. 
Natomiast w innych działach bibliografii stosunek książek polskich do nie
mieckich jest zupełnie odmienny. Z dziedziny archeologii Śląska ukazała się 
po r. 1945 tylko jedna publikacja niemiecka a 15 polskich, w historii poli
tycznej stosunek ten wyraża się liczbami 10 i 36, w historii prawa 1 i 3, w hi
storii społecznej i gospodarczej 16 i 41. Są jednak i dziedziny, w których 
stosunek ten jest odwrotny.

Nie mam oczywiście zamiaru zastanawiać się nad ciężarem gatunkowym 
i wartością naukową niemieckiego i polskiego dorobku historycznego zesta
wionego w bibliografii Ristera. Ogólnie stwierdzić można, że Niemcy zalane 
są powodzią drobnych kilko- i parostronicowych paszkwili-broszurek ten
dencyjnych, dalej kalendarzy i heimatsbuchów poszczególnych powiatów 
i miejscowości (po r. 1945 wychodzi ich wciąż jeszcze na terenie Niemiec Za
chodnich... 8 ), wreszcie dawnych i nowych czasopism poświęconych dziejom 
Śląska (w latach 1945—1951 wychodziło ich ni mniej, ni więcej tylko... 81), 
w tym wiele dawnych znajomych, jak: „Archiv fur Schlesische Kirchenge- 
schichte", tom VII—IX, „Gleiwitzer Heimatblatter", „Kreuzburger Nachrich- 
ten“, „Zeitschrift fur Geschichte Mahrens und Schlesiens" (pod zmienionym 
obecnie tytułem: „Zeitschrift fur Geschichte und Landeskunde Mahrens'*).

Wreszcie jedna jeszcze uwaga. Mimo że bibliografia rejestruje nieraz 
drobne parostronicowe pozycje, maszynodruki i książki przeznaczone do 
użytku wewnętrznego po stronie polskiej, to jednak zastanawia brak takich 
choćby podstawowych pozycji, jak: Rosponda Skorowidz nazw miejscowości 
Ziem Odzyskanych (wydania z r. 1948 i 1951). Oba te wydania nie uszły 
zapewne uwagi skrupulatnego bibliografa i jego informatorów z J. G. Herder- 
Institut w Marburgu. Jasne jest więc, że nie chcą oni pogodzić opinii nie
mieckiej z faktem, że na Śląsku od r. 1948 oficjalnie przywrócono polskie 
brzmienie zniemczonym nazwom polskich osad i miast. Podobnie wymowny

Sobótka. R. IX, 1954 n



jest fakt, że dzieje lat 1945—1951 reprezentowane są w bibliografii po stronie 
niemieckiej 16 pozycjami odnoszącymi się wyłącznie do losu wysiedlonych 
ze Śląska Niemców, a zaledwie 2 polskimi. Brak natomiast całej bogatej 
literatury książkowej i notatek prasowych dotyczących problemów osadnictwa 
i ^zagospodarowania Śląska przez Polskę Ludową choćby tylko z lat 1945—1947. 
I tu nie może chodzić o przypadek. Przykłady takie można by mnożyć na każ
dym kroku.

W sumie, jeśli niemiecka bibliografia historii Śląska H. Ristera może 
nam dawać względnie dokładny obraz wojennej i powojennej literatury za- 
chodnio-niemieckiej, to obraz historycznej nauki polskiej traktującej o pro
blemach śląskich w latach 1945—1951 jest w niej chyba celowo zupełnie 
zniekształcony. «

Nie dziwi nas to zresztą. Takimi były stale metody nacjonalistycznej bur- 
żuazyjnej historiografii niemieckiej. W zakończeniu pragniemy jednak zwrócić 
uwagę, że prace bibliograficzne, jak świadczy przykład Ristera, służą nie 
tylko — tendencyjnie czy nie — takim czy innym celom praktycznym, ale 
same w sobie mogą stać się wymownym i poważnym dokumentem panujących 
stosunków. Dlatego na obecnym etapie sprawa regionalnej bibliografii historii 
Śląska po stronie polskiej nie jest bynajmniej rzeczą drugorzędną.

Trzeba przyznać, że historiografia polska nie wypełniła dotąd w pełni 
ciążącego na niej zadania — zewidencjonowania własnego dorobku ostatnich 
lat przedwojennych i dziesięciolecia powojennego, który mimo wszystkich 
naszych debet w wielu dziedzinach, wszystkich zaniedbań i braków, nawet 
w świetle danych cyfrowych Ristera mówi jednak za nas.

Ogłaszane w przedwojennym „Kwartalniku Historycznym" partie biblio
grafii historii Polski dotyczące Śląska rejestrowały jedynie część dorobku 
naukowego, przeważnie niemieckiego, na tym odcinku. Bibliografia historii 
Śląska za lata 1939—1946 jest w druku. Ogłoszono dotychczas bibliografię 
historii Śląska za lata 1945—1946 (Brożek w Zaraniu Śląskim 1947, s. 83—111) 
oraz za r. 194T (Kocowski w Sobótce 1950, dodat.). Druki nieperiodyczne wy
dane w Polsce w r. 1947 a dotyczące Śląska zostały pobieżnie zestawione 
w Bibliografii zachodniej pod redakcją W. Chojnackiego, nr 246—325 (por. 
Przegląd Zachodni 1949, dodat.). Dzieje Śląska zostały też uwzględnione 
w Bibliografii historii Polski za r. 1948 opracowanej przez J. Baumgarta; 
wreszcie na. ukończeniu są prace nad bibliografią historii Śląska za lata 
1948—1950 (przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii). Jest to, nie 
licząc oczywiście Urzędowego wykazu druków, bodaj wszystko, co do dziś 
można na ten temat zarejestrować w polskiej nauce historycznej.

Wyprzedzili nas pod tym względem Czesi dając powielaną bibliografię 
polskich silesiaców w opracowaniu A. Grobelnego, M. Kudelki i A. Sivka 
(z. L—II, Opawa 1952) i mimo że wydawnictwo posiada szereg braków i po
m yłek,. musimy podnieść imponujący wkład pracy wydawców w kierunku 
zobrazowania dorobku polskiego.

W oczach nauki polskiej Śląsk jest częścią Polski i dalszą rejestrację 
-śląskich materiałów bibliograficznych planuje się raczej jedynie w ramach 
prac ogólnopolskich. Nasuwa się przecież poważne pytanie, czy na obecnym 
etapie kontynuacja historycznej bibliografii śląskiej po stronie polskiej by
łaby rzeczywiście zbędną? Karol Maleczyński



L. S t e r n ,  DISPOSITION DES HOCHSCHULLEHRBUCHES DER GE- 
SCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES (Zeitschrift fur Geschichtswissen- 
schaft, 1953, I, s. 629—646).

A. M e u s e l ,  DISPOSITION DES HOCHSCHULLEHRBUCHES DER GE- 
SCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES (1400—1648), (tamże, s. 759—774).

G. S c h i l f e r t ,  DISPOSITION DES HOCHSCHULLEHRBUCHES DER 
GESCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES (1648—1789), (tamże, s. 775—788).

Nauka historyczna w krajach demokracji ludowej posługując się coraz 
skuteczniej i pełniej orężem materializmu historycznego stawia sobie za jedno 
z naczelnych zadań opracowanie nowego, wychodzącego z założeń marksi
stowskiej nauki historycznej, uwzględniającego przy tym w pełni postępowe 
tradycje historycznej nauki danych krajów podręcznika historii danego na
rodu. Tak się ma sprawa w Polsce, w Czechosłowacji czy na Węgrzech. 
Jednym z bardzo ważnych zagadnień, jakie stają przed historiografią wymie
nionych krajów, jest nowe ujęcie stosunku tych krajów do ich najbliższego 
od zachodu sąsiada — do narodu niemieckiego, stosunku przedstawianego 
z gruntu fałszywie przez nacjonalistyczną historiografię tak niemiecką, jak 
i poszczególnych krajów słowiańskich. Jeśli w pierwszym okresie powojen
nym historiografia polska nie zawsze umiała dostrzegać klasowe korzenie 
wielowiekowych walk i antagonizmów polsko-niemieckich, to jednak już 
przed kilku laty podjęła hasło zasadniczej rewizji naszych poglądów na tym 
polu 1 i z największym uznaniem wita poczynania postępowych historyków 
niemieckich1 2.

Na VII Zjeździe Komitetu Centralnego SED w Niemczech zostało uchwa
lone opracowanie nowego, marksistowskiego podręcznika historii Niemiec, 
a wykonanie tego imponującego rozmiarami przedsięwzięcia zlecone zostało 
kolektywowi najwybitniejszych historyków Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej, a to: prof. L. Sternowi, A. Meuselowi, G. Schilfertowi, H. Kamnitze- 
rowi, K. Obermannowi, E. Engelbergowi, E. Hoffmannowi i A. Schreinerowi. 
Całość obliczona została na trzy tomy, z których pierwszy ma objąć czasy od 
początku historii Niemiec do przełomu XIV/XV w., drugi okres od r. ca 1400 
do 1871, trzeci wreszcie odcinek czasu od r. 1871 do r. 1945. Ogłoszony ostatnio 
na łamach „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft" obszerny prospekt wydaw
nictwa dla okresu do r. 1789 pozwala już na tym etapie prac wstępnych na 
zorientowanie się w założeniach i problemach przyszłego podręcznika.

Jest on dokumentem głębokich przemian dokonanych w historiografii 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dokumentem o szczególnej wadze 
w obliczu nagonki rewizjonistycznej uprawianej w Niemczech Zachodnich. 
Znaczenie jego dla badania dziejów Polski nie ogranicza się przy tym oczy
wiście do samego zagadnienia stosunków polsko-niemieckich. Procesy dziejowe 
obu krajów nie tylko zazębiają się nawzajem, ale posiadają, zwłaszcza jeśli 
chodzi o rozwój Niemiec wschodnich i Polski, wiele analogii; przed badaczami 
staje wiele podobnych trudności do rozwiązania. Nie trzeba dodawać, że nowy,

1 Por. „Sobótka", 1950, s. 1 nn.
2 F. G e n t z e n ,  Polskie ziemie zachodnie — historyczne ziemie polskie 

(Nowe Drogi, 1952, nr 7).



marksistowski podręcznik historii Niemiec interesuje szczególnie badaczy 
dziejów Śląska.

Tom I podręcznika, mający objąć okres do r. ca 1400, rozczłonkowany 
został następująco:

I. Germanowie w okresie patriarchalnej wspólnoty pierwotnej (Germa
nowie zachodni do V w. n. e.).

II. Państwo Franków w okresie przedfeudalnym (V—VIII w. n. e.).
III. Okres wczesnofeudalny (VIII—XI w.).
IV. Okres pełnego rozwoju feudalizmu.
W okresie wczesnofeudalnym wyróżnia autor dwa etapy: wytworzenie 

się feudalizmu w państwie frankońskim oraz rozpadnięcie się państwa fran
końskiego i wytworzenie się państwa niemieckiego. Historyka polskiego za
interesuje tu najbardziej ujęcie wewnętrzne dziejów saskich: opór Saksonii 
przeciw Frankom, stosunek i słaby udział w tym oporze lokalnych saskich 
feudałów, rola mas ludowych, feudalizacyjna rola Kościoła. Na drugim etapie 
— zaostrzenie się walki klasowej w miarę feudalizacji i powstanie chłopów 
saskich z r. 841/842.

Omawiając etap rozwoju Niemiec od początku X do połowy XI w. pro
spekt wysuwa jako główny czynnik genezy cesarstwa rzymskiego narodu 
niemieckiego potrzebę obrony przed najazdami Normanów i Węgrów. Włoską 
politykę królów niemieckich uznano w prospekcie za szkodliwą dla rozwoju 
Niemiec. Podkreślono dalej paralelność znaczenia państwa niemieckiego i pań
stwa kijowskiego wśród Słowian wschodnich jako dwu „wielkich państw euro
pejskich w okresie wczesnego feudalizmu”. Już w ramach omawianego okresu 
ekspansja feudałów niemieckich na Słowian zachodnich jest zdecydowanie 
potępiona, a powstanie Słowian połabskich z r. 983 określone zostało jako 
moment, który im zapewnił 150 lat niezawisłości.

Okres pełnego rozwoju feudalizmu rozczłonkowuje autor na następujące 
etapy:

I. Początek rozkwitu feudalizmu XI—XII w. (ostatnia szczegółowa data 
w konspekcie r. 1 1 2 2 ).

II. Niemcy XII—XIII w. (pierwsza szczegółowa data 1152, ostatnia 1250).
III. Etap rozwoju miast w XIII i XIV w.
Badacza polskiego zainteresuje twierdzenie upowszechnienia się trójpo- 

lówki dopiero na przestrzeni XI—XII w. oraz przyjęcie przez autorów istnie
nia jeszcze w XIII w. resztek wolnych chłopów (Fryzja). Gospodarce towa- 
rowo-pieniężnej przypisano bardzo wielką rolę. Uderza jednak, że genezę 
przejścia do renty pieniężnej na wsi upatruje się jedynie w potrzebach i dzia
łalności feudałów, a pomija rolę walki klasowej chłopów w genezie dokony- 
wających się przemian.

Ekspansji na wschód poświęcono w prospekcie cały dłuższy ustęp. Ujęcie 
tej sprawy jest w stosunku do rewizjonistycznej historiografii Niemiec Za
chodnich tak diametralnie przeciwne, że podajemy ten ustęp w dosłownym 
przekładzie jako mający dla czytelnika p o l s k i e g o  dokumentarną wartość:

1. Na pierwszym etapie feudalnej ekspansji niemieckiej przeciw Słowia
nom rabunki, plądrowania i trybuty stanowią główne motywy polityki za
borczej (margrabia Geron). Słowianie nadłabscy i nadbałtyccy znajdują się 
w tym czasie w stadium organizowania państw i dla obrony przed Niemcami



łączą się w coraz silniejszym stopniu w państwa plemienne (Stammesver- 
bande).

2. Obrona przed rozbójnikami feudalnymi przyśpiesza u Słowian połab- 
skich i nadbałtyckich wytworzenie się feudaliźmu. Ekspansja niemiecka ku 
wschodowi rozwija się nie dla przyczyn rasistowskich, ale dlatego, że Sło
wianie połabscy i bałtyccy nie wytworzyli jeszcze u siebie państwa feudalnego, 
które umożliwia koncentrację sił wojskowych.

3. Słowianie połabscy i nadbałtyccy nie otrzymują w swej walce o wolność 
pomocy ze strony Polski i Czech. Najeźdźcy dopiero od XII w. są w stanie 
usadowić się tu na stałe, ponieważ znajdują wówczas często pomoc u sło
wiańskiej arystokracji, która dla swych klasowych interesów sprzymierza się 
z niemieckimi feudałami.

4. W drugim okresie ekspansji na wschód w wypędzeniu i wytępieniu 
Słowian biorą udział: feudałowie, Kościół i kupcy. Osadza się niemieckich 
chłopów, którym zapewnia się początkowo szerokie przywileje, ponieważ feu^ 
dałowie w karczowaniu ziemi i w walce ze Słowianami skazani są na pomoc 
niemieckich chłopów. Serbom w marchii miśnieńskiej udaje się ujść zagładzie 
i germanizacji oraz zachować swą narodowość.

f b. W r. 1147 podczas drugiej krucjaty dokonano z motywów religijnych 
wyprawy łupieżczej. Następuje prawie zupełnie wytępienie Lutyków i Obotry- 
tów, którzy w następstwie tego znikają z historii.

6 . Najbardziej brutalne zniszczenie Słowian odbyło się we wschodnim 
Holsztynie ze strony hr. v. Schauenburg i w Brandenburgii ze strony Askań- 
czyków. Tam sięga swymi korzeniami junkierskie państwo pruskie, które 
miało odegrać tak tragiczną rolę w dziejach Niemiec.

7. Opór Słowian połabskich i nadbałtyckich ułatwił państwu polskiemu 
umocnienie się i oparcie próbom cesarzy uzależnienia go od nich na stałe. 
Natomiast król czeski popada przejściowo w zależność od Niemiec przy za
chowaniu wewnętrznej niezawisłości państwa czeskiego.

8 . W trzecim stadium ekspansja spoczywa przeważnie w rękach zakonu 
niemieckiego, którego pobyt w Palestynie stał się niepotrzebny; zakon ten, 
podobnie jak poprzednio Kawalerowie Mieczowi, zwraca się przeciwko Bał
tom. Buduje się wojskowe punkty oparcia, z których wychodzi wytępienie 
Prusaków. Tu mieści się następny korzeń junkierskiego państwa pruskiego. 
Rabunkowy kapitał kupiecki, zwłaszcza Lubeki, bierze udział w eksploato
waniu słowiańskich i bałtyckich terytoriów. Prawo magdeburskie i lubeckie 
wprowadza się w wielu miastach Europy wschodniej.

9. Zakon niemiecki usiłuje wkroczyć na teren księstwa nowogrodzkiego, 
zostaje jednak pokonany przez Ruś pod wodzą księcia Aleksandra Newskiego 
(bitwa na jeziorze Pejpus 1242).

10. Zakon niemiecki na skutek swej organizacji wewnętrznej i na skutek 
wzrastającej opozycji uciskanej ludności zbliża się do upadku. Po klęsce 
z r. 1410 zadanej przez państwo polsko-litewskie zostaje zmuszony uznać 
lenną zwierzchność Polski.

11. Ekspansja wschodnia ma doniosłe znaczenie dla narodu niemieckiego 
i narodów słowiańśkich. Osiedlenie się chłopów na wschodzie posiada dużą 
wagę dla zrozumienia stopnia napięcia walki klasowej w Niemczech.



Zauważyć przy tym wypadnie, że problem tzw. kolonizacji niemieckiej 
na terenach poza granicami państwa niemieckiego został w prospekcie chyba 
celowo zupełnie pominięty. Autorzy wyszli przy tym niewątpliwie z za
łożenia, że problem kolonizacji w XIII wieku dla krajów na wschód od 
Niemiec winni sami rozstrzygnąć badacze historii zainteresowanych narodów. 
Witając z całym uznaniem to prawdziwie internacjonalistyczne podejście hi
storyków niemieckich do tak drażliwych dotychczas zagadnień historyk polski 
wyrazić może jednak coś w rodzaju żalu, że cały ciężar rozpracowania tak 
ogromnego i skomplikowanego zagadnienia, korzeniami swymi sięgającego 
właśnie źródeł współczesnych stosunków wiejskich w Niemczech XII i XIII w,, 
ma spaść wyłącznie na jego barki. Może raczej należałoby dążyć na tym od
cinku do ścisłej współpracy uczonych demokratycznych Niemiec i Polski Lu
dowej, aby wspólnym wysiłkiem móc dać jak najszybciej choćby tymczasową, 
roboczą syntezę i odpowiedź na tak ważne dla obu narodów pytanie: co było 
prawdziwą przyczyną tak skomplikowanego, o międzynarodowym znaczeniu 
procesu, jakim była emigracja licznych rzesz chłopów niemieckich z Niemiec 
i napływ ich m. in. do Polski, którego rozmiarów nie należy przeceniać, ale 
także nie wolno nie doceniać.

W pewnym stopniu analogiczne jest przemilczenie rządów luksembur
skich w Czechach. Niewłączanie monarchii luksemburskiej ani zagrabionego 
przez nią Śląska do historii Niemiec jest politycznie wymowne i, dodajmy, jak 
najbardziej słuszne. Ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że przemilczeć 
tych rzeczy w podręczniku historii Niemiec nie podobna, jak nie podobna prze
milczeć w podręczniku historii Polski ekspansji feudałów polskich na wschód. 
Sprawy te są zresztą tak blisko związane z wewnętrznymi stosunkami Nie
miec, że tak dla historyków czeskich, jak dla polskich wspólna ich analiza 
z historykami niemieckimi jest chyba niezbędna.

Tom II objąć ma według konspektu okresy: 1400—1648, 1648—1789, 
1789—1815, 1815—1849 i 1849—1871. Obecnie ogłoszony konspekt zawiera opra
cowanie tylko dwu okresów, a to 1400—1648 i 1648—1789.

Bardzo ważną pomocą dla historyków polskich będzie zawarte w tych 
częściach konspektu rozpracowanie z nowego, marksistowskiego punktu wi
dzenia stosunków powszechnodziejowych, zagadnienia przeobrażeń Kościoła 
w toku piętnastowiecznego ruchu soborowego, herezji ludowej we wczesnej 
reformacji itp.

Okres 1648—1789 jest w konspekcie rozczłonkowany na trzy etapy:
I. Niemcy pod wpływem skutków wojny trzydziestoletniej do schyłku 

XVII w.
II. Niemcy w czasie rozwoju manufaktur i wczesnego oświecenia (od 

schyłku XVII w. do połowy XVIII w.).
III. Niemcy w okresie przyśpieszonego rozwoju mieszczaństwa i rozkwitu 

oświecenia (od połowy XVIII w. do r. 1789).
Antysłowiańska, ekspansywna polityka czy to monarchii habsburskiej, 

czy hohenzollernowskich Prus znalazła zdecydowane potępienie. Dzieje we
wnętrzne zagrabionych prowincji słowiańskich, wśród nich Śląska, w wy
mowny sposób są prawie całkowicie pominięte (dopiero ^  ostatnim odcinku 
przykładowo wspomniane powstania chłopów śląskich z r. 1766). Szczegółowe



rozpracowanie stosunków wewnętrznopruskich i pruskiej drogi do kapita
lizmu ma również dla badaczy dziejów Śląska szczególne znaczenie.

Przy przeglądaniu całości konspektu nasuwa się pod pióro kilka uwag 
ogólnych przekraczających zakres spraw śląskoznawczych, jak również: waż
nego dla badań nad Śląskiem problemu stosunków polsko-niemieckich. Do
tyczą one w pierwszym rzędzie zagadnień periodyzacji tak gorąco dysku
towanych przy każdej próbie marksistowskiej syntezy dziejów jakiegoś tery
torium. Zastanawiający i bardzo instruktywny dla nauki polskiej jest fakt, 
iż wg podręcznika niemieckiego formacja feudalna rozpoczyna się dopiero 
z wiekiem VIII, a więc razem z objęciem władzy królewskiej w monarchii me- 
rowińskiej przez Karolingów. Okres poprzedni od końca wędrówki ludów do 
w. VIII wliczono w prospekcie całkiem słusznie do okresu przedfeudalnego. 
Na tym tle należałoby się niewątpliwie zastanowić, czy wliczenie przez auto-, 
rów podręcznika historii Polski okresu VI—IX w. do formacji feudalnej jest 
dla Polski metodycznie uzasadnione.

Interesuje również historyków polskich data końcowa odcinka „okres 
wczesnofeudalny“ ustalona dla Niemiec w prospekcie na połowę XI w. Jest 
to data (umowna) kończąca okres formowania się państwa feudalnego wokół 
silnej początkowo władzy monarszej jako najwyższego feudała a rozpoczy- 
pająca etap noszący w stosunkach polskich nazwę „rozdrobnienia feudalnego". 
Przyjęcie takiej właśnie daty dla stosunków niemieckich wydaje się być 
w pełni usprawiedliwione i zdaje się dowodzić, że okres, w którym dla feu- 
dałów poczęła być zbędna i uciążliwa władza najwyższego feudała-monarchy, 
rozpoczął się w Niemczech o wiek wcześniej niż w Polsce.

Zasada, jaką przyjęto przy periodyzacji wewnętrznej w ramach pierw
szego tomu: unikanie sztywnych, symbolicznych dat a operowanie stuleciami, 
wydaje się być słuszna i nawiązuje do istotnych przeobrażeń wśród zjawisk 
gospodarczo-społecznych kierujących w ostatniej instancji procesem histo
rycznym. Data końcowa tomu (ca r. 1400), na pierwszy rzut oka nieco sche
matyczna, znajduje również swoje głębokie uzasadnienie w zmianach, jakie 
zaszły na przełomie XIV/XV w., a więc w rozwoju sił produkcyjnych i sto
sunków produkcji, w ostatecznym ustaleniu się potęgi ekonomicznej miast 
razem z ostatecznym zwycięstwem renty pieniężnej i początkami przechodze
nia do systemu nowych form produkcji: nakładu czy wolnego najmu, dalej 
w ostatecznym upadku znaczenia klasy feudalnego rycerstwa, wreszcie wiąże 
się z początkiem długotrwałego okresu spotęgowania się walki klasowej 
w miastach i na wsi niemieckiej. Także wewnętrzne rozczłonkowanie okresu 
1648—1789 wychodzi z podobnych założeń biorąc pod uwagę w pierwszym 
rzędzie zmiany w stosunkach produkcji (choć niekiedy w wyniku wtórnego 
oddziaływania nadbudowy politycznej) i w natężeniu walki klasowej. Nato
miast dla wewnętrznego rozczłonkowania okresu 1400—1648 przyjęcie poszcze
gólnych stadiów rozwoju reformacji w Niemczech za punkt wyjścia perio-? 
dyzacji (r. 1517, 1525, 1555) czyni w pewnym stopniu wrażenie nieprzezwycię
żonego do końca automatycznego traktowania tej ostatniej. -

Uważałbym wreszcie za rzecz dyskusyjną, czy data 1789 — data rewolucji 
burżuazyjnej we Francji, nie symbolizująca natomiast zmian w dziejach 
Niemiec — winna stanowić dla nich cezurę periodyzacyjną. Jeżeli w tomie 
III przyjęto jako cezurę wewnętrzną nie r. 1917, a więc datę rewolucji paź-



dżiernikowej, ale ważną z punktu widzenia wypadków wewnętrznoniemie- 
ckich datę 1918, to podobnie może należałoby postąpić i w tym wypadku 
przyjmując ewentualnie cezurę lat 1804—1811, o ile nie r. 1848.

Zagadnienie drugie, które nasuwa porównawcze refleksje, to ilość miej
sca, jaką przewidziano w prospekcie dla poszczególnych okresów czy zagad
nień. Co prawda trudno tu o wnioski ścisłe — nigdzie bowiem nie przewi
dziano ilości stron — ale mimo to zastanawiają w  przyszłym podręczniku 
rozmiary przewidziane dla poszczególnych okresów. Cały pierwszy tom 
i przeważna część następnego mają być w założeniu poświęcone epoce feu
dalnej w Niemczech, a formacji kapitalizmu łącznie z okresem imperializmu 
jedynie koniec tomu II i tom III. Taki stosunek miejsca wywołuje pewne 
zdziwienie, chyba że przyjęlibyśmy zupełnie niewspółmierne rozmiary po
szczególnych tomów.

Dalszym zagadnieniem jest sprawa stosunku miejsca, jakie zajmie przy
puszczalnie w podręczniku omówienie sił i stosunków produkcji w zestawieniu 
z nadbudową polityczną i kulturalną. W przeciwstawieniu do prospektów 
podręcznika historii Polski, a dodajmy, i przygotowanych konspektów historii 
Śląska, konspekt niemiecki traktuje zasadniczo proces dziejowy jako niero
zerwalną całość nie poświęcając wyraźnych osobnych rozdziałów czy to roz
wojowi sił wytwórczych, czy stosunkom produkcji. Ma to oczywiście swoją 
poważną motywację metodologiczną. Ale po pierwsze nie zdołano przepro
wadzić tego konsekwentnie, bo np. rozwój kulturalny został wszędzie wy
odrębniony w osobne rozdziały. Po drugie, mimo że zasadniczo zredukowano 
miejsca poświęcone np. „wielkiej" polityce zagranicznej cesarstwa lub sto
sunkowi cesarstwa do papiestwa, rozwinięcie jednak niektórych punktów 
nasuwa obawy, czy przewaga problemów politycznych, powiedzmy we- 
wnętrznopolitycznych, nie jest jeszcze zbyt wielka a inne strony procesu 
dziejowego, np. rozwój sił wytwórczych, nie będą uwzględnione zbyt słabo 
lub czy wystąpi dostatecznie silnie aktywna rola mas ludowych na prze
strzeni całej epoki feudalnej i to zarówno w pracy gospodarczej, jak i w roz
woju kultury.

Są to wszystko pytania, które nasuwają się polskiemu historykowi 
z punktu widzenia rozwoju własnych zainteresowań i kształtowania się naszej 
pracy zespołowej. Na podręcznik niemiecki czekają przecież badacze polskiego 
średniowiecza z największą niecierpliwością, jako na ważną dla siebie pomoc.

Karol M arczyński

M. H a c k e l ,  FUR POLENS FREIHEIT, Berlin 1952, s. 404.
Charakter książki wyjaśnia bliżej podtytuł: „800 Jahre deutsch-polnischer 

Freundschaft in der deutschen Literatur". Jest to antologia poezji i prozy 
niemieckiej ukazująca istniejący od stuleci w narodzie niemieckim nurt ży
wej sympatii dla Polski. Z dużym uznaniem trzeba podkreślić, że wydawcy 
uwzględnili nie tylko czasy nowożytne i najnowsze, potraktowane rzecz zro
zumiała najobszerniej, ale sięgnęli też daleko wstecz do wieku XII.

Właśnie już na początku tego stulecia w 1109 r. powstaje pieśń o Bolesła
wie Krzywoustym, wysławiająca jego bohaterstwo w pełnych patosu słowach 
przebijających już z pierwszych wierszy tej pieśni: „Fiirst Bolesław, Held Bo



lesław, Kennst du denn weder Ruh noch Schlaf?“ Pieśń ta śpiewana po nie
miecku po zwycięstwie Krzywoustego nad cesarzem Henrykiem V zachowała 
się w przekładzie łacińskim do roku 1785, kiedy to znowu przełożono ją na 
język niemiecki. Pieśń ludowa z 1574* r. szydząca z ucieczki Henryka Wale- 
zego z Polski już w pierwszym wierszu zawiera serdeczne pozdrowienia dla 
Polski. Inny wiersz napisany w 1654 r. przez nieznanego autora z okazji 
dwusetnej rocznicy przyłączenia Gdańska do Polski jest wyrazem stanowiska 
mieszczaństwa pragnącego wiecznej i nierozerwalnej łączności Gdańska 
z Polską: „Du auch, Danzig werthe Stadt, Wunsche, dass der Konig lebe... 
Dass auch du in Einigkeit Bliihen mogest allezeit”. Pieśń ludowa z 1683 r. 
sławi bohaterstwo oręża polskiego, który odepchnął Turków spod Wiednia: 
„Wien... Polen hat mit seinem Adler Deinen Adler abgelost”.

W okresie rozbiorów Polski odzywają się wśród Niemców głosy gorą
cego protestu przeciwko użyciu przemocy wobec niej ze strony zaborczych 
sąsiadów. W antologii znajdujemy pieśń ludową piętnującą pierwszy rozbiór 
Polski. Pełen płomiennego oburzenia przeciw rozbiorowi jest wiersz Schu
berta Polen, poprzedzony niewierszowanym stwierdzeniem, że „nieszczęśliwy 
jest kraj, gdzie tyle tysięcy stworzonych do nieśmiertelności współbraci tęskni 
za pokojem i wolnością; kiedy skończy się jego skarga?” Nie były to jedynie 
chwilowe odruchy potępienia polityki zaborów; znajdą one swój wyraz także 
później w Skardze miasta Gdańska nieznanego autora z 1783 r., w liście For
stera z 1786 r., w wierszu Pfeffela z 1781, w wierszu Falka i in.

Nurt sympatii dla Polski wzmaga się w latach dziewięćdziesiątych XVIII 
stulecia w wyniku drugiego i trzeciego rozbioru. Powstanie kościuszkowskie 
usiłowało złamać niewolę narzuconą przez zaborców. Z tego okresu pochodzi 
wiersz Herdera Germanien, tchnący gorącą sympatią dla narodu polskiego; 
warto zwrócić uwagę, że Herder nie traktuje magnaterii polskiej i szlachty 
jako części narodu polskiego, gdyż mówi, że w chwili klęski rozbiorów nie 
przyszli oni Polsce z pomocą. Powstanie kościuszkowskie, drugi i trzeci roz
biór Polski są również tematem wierszy Wernera. Anonimowy wiersz z 1797 r. 
Letzte Hoffnung posyła Dąbrowskiemu organizującemu polskie legiony we 
Włoszech gorące życzenia: „Fiihre siegend sein Werk zu dem erhabnen Ziel“.

Okres powstania listopadowego przynosi niezwykłe ożywienie tematyki 
polskiej w literaturze niemieckiej. Entuzjastyczne poparcie, szczere, pło
mienne sympatie dla Polaków walczących o niepodległość własnej ojczyzny 
w powstaniu, pełne współczucia wyrazy dla nich po upadku powstania, uzna
nie dla bohaterskiego wysiłku narodu polskiego — oto czym tchnie m. in. 
tematyka tak wybitnych poetów niemieckich, jak Uland, Harring, Laube, 
Platen i inni.

Powstanie krakowskie 1846 r. wita Hergwegh z radością jako wezwanie 
do boju o wolność Polski; wezwanie to skierowuje do całej Europy zobowią
zując ją do pomocy powstańcom. Sprawa polska była dla niego zagadnieniem 
międzynarodowym i łączyła się ściśle z problemem niemieckim, co uwydatnia 
się zwłaszcza w wierszu Polens Sache, deutsche Sache. W odezwie do pol
skich demokratów w 1848 r. Hergwegh z całą mocą podkreśla, że „die pol- 
nische Frage ist eine Lebensfrage fur uns und fur euch“. Autor jasno zdaje 
sobie sprawę z tego, że interes Polski łączy się ściśle z interesem narodowym 
Niemiec i że zarówno problem niemiecki, jak polski może być rozwiązany



drogą społecznej rewolucji. „Nie ma wolnych Niemiec bez wolnej Polski, nie 
ma wolnej Polski bez wolnych Niemiec11 — oto stanowisko Hergwegha wobec 
Polski. Nie trzeba- oczywiście tutaj przypominać o stosunku Marksa i Engelsa 
do Polski zarówno w okresie wiosny ludów, jak też powstania styczniowego. 
Odbudowę Polski łączyli oni z koniecznością zjednoczenia Niemiec na za
sadach demokratycznych, z rewolucją społeczną w skali międzynarodowej.

W okresie powstania styczniowego nie byli oni jedynymi Niemcami uzna
jącymi prawo Polski do niepodległości. Kinkel, radykalny demokrata, pisał 
w 1863 r.: „Polens Auferstehung — die Starkę Deutschlands11; dotychczasowe 
powstania polskie, jak twierdził, nie udawały się, ponieważ chłopi nie brali 
w nich masowego udziału.

Oprócz fragmentów prac publicystycznych Kinkela umieszczono w anto
logii ciekawy wyjątek odezwy zredagowanej przez jednego z niemieckich 
emigrantów politycznych, Kellera, w imieniu Prowizorycznego Komitetu dla 
popierania Polaków w Zurychu do mieszkańców tego miasta — odezwa wy
raża zdecydowany protest przeciw narodowemu uciskowi Polaków. Na uwagę 
zasługuje również wyjątek z wiersza Freiligratha Fur Julius Mosen z 1863 r., 
w którym autor z entuzjazmem wita powstanie styczniowe i wojnę w Stanach 
Zjednoczonych jako zjawiska wstrząsające „dwoma światami"; wiadomość 
o powstańczym zrywie Polaków przyjmuje okrzykiem pełnym rewolucyjnej 
mocy: „Hoch die Unterjochten". Lata 1863—1914 stanowią zupełną lukę 
w antologii, przerywa ją dopiero wiersz Fangora kończący się akcentem moc
nej wiary w odrodzenie Polski. Z okresu pierwszej wojny światowej zwra
cają uwagę między innymi wiersze Rudolfa Leonharda, współczesnego poety 
niemieckiego, autora przedmowy do tego wydawnictwa. Wiersze te przepo
jone są głębokim internacjonalizmem, znajdującym swój wyraz choćby w na
stępującym zdaniu: „Da ist kein Bruch, wo Deutschland an Polen stósst". 
Przyszedł rok 1918. Imperializm niemiecki został złamany. Ponad Europą 
wznosiła się fala rewolucji proletariackiej zwiastującej nową erę socjalizmu 
w życiu narodów. Zacieśnia się poczucie międzynarodowej solidarności prole
tariatu różnych narodów. Daje temu wyraz zamieszczony w antologii list Ka
rola Liebknechta, wysłany w imieniu Spartakusa do KPP, kończący się m. in. 
hasłami: Niech żyje rewolucja socjalna proletariatu polskiego. Niech żyje 
socjalna rewolucja proletariatu niemieckiego.

Pełną solidarność z polskim proletariatem walczącym z sanacją w okresie 
dwudziestolecia wyrażał Ernst Thalmann w imieniu walczącego z faszyzmem 
proletariatu niemieckiego.

Zamieszczony w antologii fragment oświadczenia Komitetu Centralnego 
KPD z grudnia 1939 jest głosem postępowych sił narodu niemieckiego, nie
mieckiej klasy robotniczej potępiającej jak najostrzej „ucisk narodowy, stra
szliwy terror, jak też formy germanizacji stosowane przez niemieckiego oku
panta"; w oświadczeniu tym KC KPD wzywa klasę robotniczą Niemiec, Czech, 
Austrii i Polski do walki z hitleryzmem.

W słowach pełnych bólu, goryczy i serdecznego współczucia dla narodu 
polskiego ujarzmionego przez hitleryzm pisze o roku 1939 Bertholt Brecht.

Ostatnia wreszcie, najszerzej potraktowana część antologii obejmuje okres 
powojenny; są to wiersze, przemówienia, reportaże, świadczące o rozkwicie 
tematyki polskiej w powojennej literaturze niemieckiej.



Antologia posiada duże znaczenie polityczne. Zwracali już na to uwagę 
Marian Podkowiński (Trybuna Ludu z 5 VII 1953) oraz Jacek Bocheński 
(Nowe Drogi, 1953, nr 12). Podkowiński trafnie nazywa ją „antologią przy
jaźni". Istotnie, wskazuje ona na przyjazny Polsce nurt piśmiennictwa w histo
rii literatury niemieckiej od czasów najdawniejszych, który potęgował się 
zwłaszcza wtedy, gdy naród polski chwytał za oręż, aby wywalczyć sobie nie
podległość.

Książka O wolność Polski jest dowodem, że obok wstecznych i obcych 
masom narodu niemieckiego tradycji nienawiści do Polski wyolbrzymianych 
przez propagandę niemieckich klas posiadających istniał zawsze żywy w naro
dzie niemieckim nurt przyjaźni dla Polski. Jest rzeczą godną uwagi i moc
nego podkreślenia, że te właśnie tradycje przyjaźni łączyły się w sposób naj
bardziej ścisły z siłami postępu społecznego w Niemczech. Niemieckie trady
cje piśmiennicze o tematyce polskiej reprezentowały równocześnie wysokie 
nieprzemijające walory artystyczne.

Mieczysław Pater

R. K i e r s n o w s k i ,  WAŁY SLĄSKIE (Przegląd Zachodni, 1950, 
s. 152—192).

_Nazwą wałów śląskich oznacza się w literaturze podwójny pas fortyfi
kacji ziemnych ciągnący się z jednej strony przeważnie wzdłuż prawego 
brzegu Bobru (z przekroczeniem go jedynie między Sierakowem a Iławą), 
a z drugiej po lewym brzegu Nysy Łużyckiej, którą jedynie między 'Przewo
zem a Czerwonogrodem przekracza. Nadbobrzański pas, szeroki miejscami 
na 40—45 m, składający się z podwójnych a niekiedy potrójnych wałów i ro
wów, z ziemią wyrzucaną konsekwentnie na zachód względnie południe, ciąg
nie się schodami od punktu oznaczonego jako Dreigrenzen koło Studzianki 
poprzez Pogorzele, okolice na południe od Piotrowic, dalej na zachód ku 
Bobrowi między Lesznem a Sierakowem, aż mniej więcej do punktu skrzyżo
wania się 15°30' długości wschodniej Greenwich i 51°30' szerokości północ
nej, skąd przypuszczalnie (ślady dziś na tym odcinku zanikły) do Iławy i dalej 
z lekkim odchyleniem ku zachodowi do Janowiec (odcinek ten istniał jeszcze 
w J^IX w.) a następnie, po dłuższej ewentualnie przerwie, od Marcinowa do 
Niwisk i dalej przypuszczalnie (znów wszelkich śladów na tym odcinku brak) 
do Krosna nad Odrą.

Bobrzański odcinek wałów śląskich stał się przedmiotem ciekawego stu
dium dra Kiersnowskiego, który zebrawszy skrzętnie całą literaturę histo
ryczną i archeologiczną przedmiotu, zwiedziwszy cały ten pas osobiście 
w r. 1949, daje nową próbę wyjaśnienia genezy tych wałów, genezy tak spor
nej dotychczas w literaturze niemieckiej i polskiej. Dość przecież przypom
nieć, że czas ich powstania określa się dotychczas z dość dużą dowolnością 
na okres między połową X w. a r. 1157, a za twórców tych wałów uważa się 
bądź feudalne państwo polskie Mieszka czy Chrobrego, bądź nawet margra
biego Gerona *.

Autor zebrawszy obecnie skrzętnie wszelkie wiadomości wykopaliskowe 
będące wynikiem dotychczasowych badań nad wałami i przeprowadziwszy sam 1

1 Wyczerpujący spis literatury podaje autor na s. 154 przyp. 1 i s. 187 
przyp. 151.



próbne w tym kierunku sondowania (które zresztą nie dały pozytywnego 
rezultatu) 2 stara się ponownie wyjaśnić sporną dotychczas kwestię genezy 
i czasu powstania śląskiej partii wałów. Na podstawie materiału porównaw
czego w postaci podobnych wałów nad Rosią na Kijowszczyźnie czy w powie
cie hrubieszowskim oraz wałów w Starej Marchii lub tzw. Danewirke oma
wia autor po kolei stosunek wałów do szaty leśnej, do sieci rzecznej i bagien, 
stosunek ich do gleb, granic politycznych, administracyjnych, kościelnych 
i własnościowych oraz do sąsiednich punktów osadniczych i precyzuje swój 
ostateczny sąd o wałach śląskich jako obronnej linii strategicznej, linii gra
nicznej międzypaństwowej, względnie granicy handlowej.

Takie olbrzymie na ówczesne stosunki pasmo fortyfikacji ziemnych, na 
które składa się przypuszczalnie co najmniej około 750 000 m3 wyrzuconej 
ziemi (nie licząc umocnień drewnianych w postaci palisady czy murów drew
nianych) 3 mogło być tylko tworem jakiegoś wysoko zorganizowanego orga
nizmu politycznego. Spomiędzy rozmaitych możliwości Autor dochodzi do 
wniosku, że organizmem tym, który przeprowadził tego rodzaju gigantyczną 
pracę, był jakiś nieznany bliżej związek plemion śląskich, a czas powstania 
wałów w związku z tym kładzie na pierwszą połowę w. X 4. Nie negując funk
cji gospodarczej i granicznej wałów dr Kiersnowski upatruje w nich jednak 
przede wszystkim formę obrony (przeciwko nieznacznym siłom napastników)5; 
pozostałe czynniki są jego zdaniem dopiero pochodne, jakkolwiek nabierają 
z czasem stosunkowo dużego, nawet dominującego znaczenia.

Nie będąc archeologiem a będąc przekonany, że jedynie skrupulatne ba
dania terenowe mogą ostatecznie zagadkę wałów wyjaśnić, pozwolę sobie 
poprzestać tylko na paru najogólniejszych uwagach. Autor w swej analizie 
poprzestał na zbadaniu jedynie wschodniego pasma wałów śląskich zupełnie 
nie zajmując się ich drugą (pierwszą?) linią nadnyską. Sądzę, że dopiero 
równoległe przebadanie tego drugiego odcinka, porównanie techniki budowy, 
rozmiarów, kierunku czoła obwarowań na obu tych odcinkach, będzie mogło 
odpowiedzieć ostatecznie na pytania postawione sobie przez Autora6. Dodam 
jeszcze, że odpowiedzi wymagać powinien przede wszystkim odcinek między 
Sierakowem a Czerwonogrodem w sensie — czy partia wałów pod Czerwono- 
grodem nie będzie równoleżnikową kontynuacją odcinka śląskiego wałów od 
Sierakowa ku zachodowi7. Zdaje mi się, że dopiero objęcie badaniami całości 
fortyfikacji na zachodnim pograniczu Śląska będzie mogło dać przybliżone 
wyobrażenie o ogromie prac związanych z ich powstaniem i odpowiedź na tak 
ważną kwestię przy obecnych rozważaniach Autora — czy rzeczywiście Bob- 
rzanie pozostali poza granicami fortyfikacyjnego systemu śląskiego.

I jeszcze jedno zagadnienie, moim zdaniem, niedostatecznie przez Autora 
wyjaśnione. Według wszystkich dotychczasowych badań, którym autor nie

2 Por. s. 179 przyp. 115.
3 Por. s. 189 przyp. 153.
4 Por. s. 188 n.
5 Por. s. 185.
6 Nie zauważyłem w zestawieniu bibliograficznym Autora pracy T. S t o- 

c k a, Langwalle in der preussischen Oberlausitz (Jahreshefte d. Ges. f. An
tropologie u. Urgesch. d. Oberlausitz 1903—1913, s. 120—125, 310—311) bodaj 
jedynej traktującej wyłącznie o wałach nad Nysą.

7 Nie znalazłem ich na mapach 1 : 25 000 (Przewóz i Czerwonogród).



zaprzecza, partie wałów zbudowane systemem potrójnych rowów i wałów 
(kolejność: rów, wał, równa przestrzeń; rów, wał, równa przestrzeń; rów, 
w ał)8 9, wykazują raczej kierunek obronny przed nieprzyjacielem od wschodu 
względnie północy niż od zachodu czy południa. Autor, mym zdaniem, zbywa 
ten problem rozważając jedynie zagadnienie, czy najwyższy wał musiał być od 
strony nieprzyjaciela, czy nie. Zdaje mi się, że takie postawienie sprawy 
jest jej dużym uproszczeniem. Nie chodzi tu o wysokość skrajnego wału, 
ale w pierwszej linii o fakt, czy jest możliwe, aby nadchodzący nieprzyja
ciel napotykał od razu wał (i to najniższy) a przekroczywszy go miał 
dla siebie coś w  rodzaju place ćTarmes — pas równej ziemi szerokości 
6 —12 m e — dla skupienia się i zaatakowania następnej przeszkody. Nie będąc 
archeologiem nie roszczę sobie pretensji do rozstrzygnięcia tego problemu. 
Ale zdaje mi się, że dopiero szczegółowe badania archeologiczne na terenie 
wałów śląskich, jak również studia porównawcze nad innymi tego typu obwa
rowaniami, będą mogły dać szczegółową i wyczerpującą odpowiedź na pro
blemy poruszone w interesującym szkicu dra Kiersnowskiego. Niemniej próba 
jego oparta na bardzo szerokim materiale źródłowym musi być uznana za cie
kawą i pouczającą.

Karol Maleczyński
\

J. M a c e k, PROKOP VELIK¥ (2iva Minulost, t. XXII, Praga 1953, s. 212).
Postać Prokopa Wielkiego jednego z najwybitniejszych przywódców hu- 

syckich była w historiografii burżuazyjnej spychana na margines zaintereso
wań. Główna działalność Prokopa przypada bowiem na okres silnego wzmo
żenia się ruchu husyckiego w krajach Europy środkowej, na lata poważnych 
powstań ludowych i wiąże się z szeregiem zagadnień najchętniej przez tę 
historiografię pokrywanych milczeniem lub przedstawianych w krzywym 
zwierciadle jako łupieskie pochody zdziczałych rzekomo mas husyckich. Autor, 
doskonały znawca epoki, kreśli w książce przeznaczonej dla szerokiego ogółu 
czeskiego postać Prokopa, jednego z najwybitniejszych ludzi owych czasów 
i jednej z największych postaci dziejów czeskich.

Autor zdradza się na każdej karcie ze swą gorącą sympatią dla postaci 
Prokopa, patrzy na niego oczyma historyka-marksisty. Lata po śmierci Żyżki, 
w których ów radykalny kaznodzieja taborycki jest faktycznym władcą Czech, 
przywódcą zwycięskich taboryckich wojsk ludowych, równouprawnionym ne
gocjatorem w stosunku do Zygmunta Luksemburskiego czy soboru bazylej- 
skiego, to najwspanialszy tryumfalny okres wojen husyckich. Nie Prokop jest 
istotnym twórcą wypadków. To rewolucyjny ruch ludowy znajdujący szeroki 
oddźwięk po Nadrenię i dalekie ziemie ruskie i niemieckie potrzebował przy
wódcy i wydał go właśnie w osobie Prokopa. Niemniej indywidualność jego 
zaważyła silnie na dziejach ruchu.

Prokop łączył nieprzejednaną wolę walki z reakcją feudalną, hierarchią 
kościelną, papiestwem i znienawidzonym przez Czechów Luksemburczykiem 
z wielkim talentem organizatora i wodza „wojsk polnych" oraz niemniejszym

8 Por. s. 156.
9 Ibid. Za pierwszym wałem licząc od wschodu wynosi on 6  m szerokości, 

za drugim 1 2  m.



realizmem w polityce i zdolnościami dyplomatycznymi. Umiejętność organizo
wania chłopstwa do czynnej walki, konsekwentne dążenie do porozumienia 
z pospólstwem miejskim tak czeskim, jak wszystkich terenów Śląska, Nie
miec czy Węgier, na których znalazły się oddziały taboryckie, przenikliwe 
rozszyfrowanie obłudnych haseł, rzekomo pojednawczych, wysuwanych przez 
Zygmunta i sobór, umiejętność pozyskiwania nawet tych, którzy już raz od 
ruchu odpadli, -konsekwentne wysuwanie haseł pokojowych w stosunku do 
wszystkich, którzy gotowi są uznać podstawowe hasła ideologiczne tabory- 
tów, wszystkie te cechy charakteryzujące Prokopa zaważyły silnie na okresie 
pełnych tryumfów pochodów czeskich z lat 1428—1433, podobnie jak boha
terska śmierć Prokopa pod Lipanami zaważyła na przyśpieszeniu ostatecznej 
klęski wyprzedzającego poniekąd swoją epokę ruchu.

Książka Macka budzi u badacza dziejów Śląska tym żywsze zaintere
sowanie, że z działalnością Prokopa na Śląsku wiążą się najściślej dzieje 
powstania husyckiego na ziemi nadodrzańskiej. Należy podkreślić, że Macek 
jest jak najdalszy od przypisywania czy to Prokopowi, czy to wojskom ta- 
boryckim w ogóle decydującej roli w wypadkach śląskich. Odwrotnie, pod
kreśla bardzo silnie, że tryumfalne pochody na Śląsk nie byłyby możliwe, 
gdyby nie postawa miejscowej ludności, a zwłaszcza żywiołowe poparcie dla 
husytów ze strony chłopów śląskich. Niemniej i tutaj występuje Prokop jako 
wódz, a w wielu wypadkach istotny kierownik i nauczyciel tak mas ludo
wych, jak i polskiego, ruskiego a nawet niemieckiego rycerstwa, które gotowe 
było wbrew górze feudalnej wiązać się z ruchem husyckim. Zdaniem Autora 
dzięki Prokopowi Zygmunt Korybutowicz powrócił z drogi zdrady na rzecz 
Luksemburczyka do walki u boku taborytów na Śląsku; on również jest ini
cjatorem rokowań z miastami.

Czytelnik polski żałuje oczywiście, że wypadki śląskie nie zostały przez 
Autora potraktowane szerzej. Być może, okazałoby się wtedy, iż np. kon
sekwentna polityka Prokopa w stosunku do pospólstwa miejskiego nie była 
tak na Śląsku bezowocna, jak sądzi Autor po jednym przykładzie Namysłowa. 
Ogólne i zwięzłe traktowanie spraw śląskich jest jednak wytłumaczalne roz
miarami i charakterem całej książki.

Ewa Maleczyńska
I

O. S. P o p i o ł e k ,  BUNTY CHŁOPSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
DO ROKU 1811, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1954, s. 8 8  

+  mapka Górnego Śląska.
Badanie zagadnień związanych z dziejami wsi śląskiej, a w szczególności 

z walką klasową chłopów, napotyka znaczne trudności. Wynika to z jednej 
strony z fragmentaryczności i niekompletności źródeł dotyczących wewnętrz
nego życia wsi i sporów z panami, z drugiej strony z niechęci nauki burżua- 
zyjnej do zajmowania się podobną tematyką. Jeżeli więc stosunkowo wiele 
miejsca poświęcono zagadnieniom gospodarki pańskiej i problemom prawnego 
położenia ludności wiejskiej, to o wiele gorzej przedstawia się zagadnienie 
walki klasowej. Poza pracą Ziekurscha i kilkoma drobnymi artykułami brak 
opracowań, które dotyczyłyby omawianej problematyki. Dlatego też podjęcie 
tego tematu było sprawą pilną i z uznaniem należy powitać ukazanie się pracy 
mgra O. S. Popiołka. „Pracę tę — pisze Autor — poświęcam chłopom Opolsz



czyzny, którzy w codziennym trudzie budują nową, szczęśliwą wieś". Ta de
dykacja jest szczególnie wymowna — dowodzi ścisłego powiązania naszej 
nauki historycznej z życiem. Nie bez znaczenia też jest fakt, że ten trudny 
problem podjął przedstawiciel Opolszczyzny dając w ten sposób najlepszą 
odpowiedź na wszelkie zakusy rewizjonistów.

Autor w swoich wywodach zajmuje się okresem od XVI do początku 
XIX wieku. Terytorialnie praca zacieśnia się do Górnego Śląska w jego no
wych granicach. Dzieli się ona na trzy rozdziały: 1. Położenie materialne chło
pów, 2. Ludność wiejska w „opiece" prawa, 3. Bunty, odmowy robót, procesy. 
Na końcu pracy Autor załączył kilka źródeł do dziejów walki klasowej 
i mapkę obrazującą jej rozwój.

Najbardziej są udane — mimo tu i ówdzie występujących braków — dwa 
pierwsze rozdziały. Zasługą Autora jest wydobycie całego szeregu faktów 
pominiętych lub zafałszowanych przez burżuazyjną naukę historyczną, która 
starała się pokazać wieś spokojną, żyjącą w  zgodzie z panem feudalnym, 
jeżeli zaś mówiła ona o wystąpieniach chłopskich, to próbowała je przedsta
wić jako coś sporadycznego, wynikającego z nadużyć szlachty, a nie z samej 
istoty feudalizmu. Zamiast tej spokojnej i tylko sporadycznie czynnie wystę
pującej wsi przed oczyma czytelnika powstaje kipiąca życiem i walką wieś 
góuno-śląska. Wprawdzie jeszcze Autor tu i ówdzie ulega wpływom dawnej 
historiografii (np. nie podkreśla, że nadużycia i samowola szlachty to zja
wisko typowe dla feudalizmu), niemniej wydobywa takie elementy z życia 
chłopów, które każą zapomnieć o obrazie wsi, jaki przedstawiała nauka 
burżuazyjna. Na konkretnym materiale historycznym Autor pokazał nam 
różne formy wyzysku, jak np. uciążliwość podwód, handel poddanymi, przy
mus propinacyjny, stosowanie kar pieniężnych, pańszczyzny, ucisk wojskowy 
itd. Wprawdzie są to fakty na ogół znane, niemniej Autor potrafił z nich 
wydobyć te elementy, na które nie zwracano może należytej uwagi. Weźmy 
choćby przykładowo obowiązek chłopów dostarczania dworom podwód. Autor 
zwraca tu uwagę na uciążliwość tego rodzaju obciążenia podając, że chłopi 
z jednej omawianej przez niego wsi byli zobowiązani do przywożenia soli 
aż z Wieliczki. W innym miejscu mówi o tym, że poddani chłopi chodzili od
rabiać robocizny po 10 a nawet 15 kilometrów. Rzecz oczywista, że takich 
przykładów można by przytoczyć więcej. Autor zresztą nie ogranicza się do 
zobrazowania ucisku stosowanego przez panów feudalnych, lecz pokazuje także 
klasowy charakter państwa, tego wiernego obrońcy klas panujących. Mówi np. 
o ekspedycjach karnych przeciwko chłopom, o powiązaniu aparatu państwo
wego z panami, o utrudnianiu przez państwo nauki dzieciom chłopskim. 
Szczególnie silnie należy podkreślić fakt, że Autor wydobył i należycie ocenił 
rolę duchowieństwa. Cały szereg faktów przytoczonych w pracy konsekwen
tnie na każdym kroku rozbija mit o względnie dobrym położeniu chłopów 
w dobrach duchownych, o panującym tam spokoju. Dobra biskupie i klasz
torne w  świetle tych danych ukazują się przed oczyma czytelnika jako zwykłe 
dobra feudałów, z takim samym bezwzględnym wyzyskiem i uciskiem. Autor 
podaje przykłady stosunku duchowieństwa do chłopów. Np. w Czarnowąsach 
„miłosierne" siostry klasztorne kazały pędzić przez rózgi poddanych za to, iż 
przez półtora roku odmawiali wykonywania pańszczyzny (s. 6 8 ).



Niewątpliwą zaletą tej pracy jest także popularne ujęcie, dzięki któremu 
Autor z łatwością dotrze do czytelnika. Umiejętnie dobrane przysłowia ludowe 
dosyć dobrze odzwierciedlają opisywaną epokę. W takim powiedzeniu np. 
„Kto się na pańskim na śmierć zaharuje, nie wart, by go na poświęconym 
miejscu pochowano" uwidacznia się wyraźnie stosunek do pana. Oczywiście 
nie można jeszcze stąd wyciągać wniosku, że na tej podstawie można już 
mówić o chłopskiej ideologii tego okresu. Wydaje się jednak, że właśnie 
przysłowia mogą być poważnym źródłem przy badaniu tego problemu.

Obok tych zalet omawiana praca nie jest jednak wolna od pewnych 
braków. Zajmując się różnymi formami wyzysku Autor zwracał szczególnie 
dużą uwagę na różne dodatkowe obciążenia, za słabo jednak wydobył ucią
żliwość zwykłej pańszczyzny sprzężajnej i pieszej, nie zwrócił na to uwagi, 
że na Górnym Śląsku bardzo często występuje ona w postaci pańszczyzny 
niewymierzonej. Nie uwzględnił też Autor najmu przymusowego jako jednej 
z form wyzysku feudalnego, stosowanej przede wszystkim w stosunku do lud
ności bezrolnej i małorolnej. Wzrost ciężarów został chwilami potraktowany 
ahistorycznie. Nie wiemy np., dlaczego w drugiej połowie XVIII wieku nastę
puje tak znaczne zaostrzenie wyzysku. Autor nie dostrzegł, że w drugiej 
połowie XVIII wieku narasta układ kapitalistyczny i w związku z tym do
konują się także przeobrażenia w całokształcie życia wsi. Mówiąc o położeniu 
materialnym ludności pomija Autor zagadnienie wielkości gospodarstw 
chłopskich posiadanego przez nich inwentarza, stanowiące jedno z podsta
wowych elementów dla możności właściwej oceny położenia chłopa (oczy
wiście w związku z uiszczaną przez nich pańszczyzną i innymi ciężarami). 
Problem ten można było przedstawić choćby na podstawie pracy Schwiedera. 
Trudno jest także zgodzić się z Autorem odnośnie do większego, silniejszego 
uzależnienia od dworu chałupników niż zagrodników (s. 9). Wydaje się, że 
rzecz się ma akurat odwrotnie. Chałupnicy, jak mówi zresztą Autor, to 
przeważnie rzemieślnicy. Dorywczo tylko pracowali we dworze. Ich egzy
stencja zależała więc od zbytu produkowanych przez nich przedmiotów. Ich 
zależność od pana była większa tylko wtedy, kiedy byli zatrudnieni jako rze
mieślnicy dworu. W innych wypadkach byt ich zależał od możliwości zbytu. 
Zagrodnicy natomiast już z racji swoich obowiązków byli jak najściślej 
związani z dworem.

Trudno jest także zgodzić się z twierdzeniem Autora, że położenie chło
pów pozostawało takie samo zarówno w okresie rządów habsburskich, jak 
i następnie za Hohenzollernów. Przytoczone przez Autora fakty o ucisku 
wojskowym i wzrastaniu ciężarów feudalnych dowodzą czegoś wręcz prze
ciwnego. Wiele materiału podaje także Knapp i Ziekursch udowadniając 
niezbicie pogorszenie się położenia chłopów w drugiej połowie XVIII wieku.

Zajmując się położeniem materialnym chłopów Autor przytoczył wykaz 
wydatków i dochodów i doszedł do wniosku, że istniał znaczny niedobór 
( s. 19). .Tym niedoborem próbuje tłumaczyć rozpowszechnienie się kradzieży. 
Nie ulega wątpliwości, że miało to swój wpływ, ale nie można chyba przy
puszczać, że w ten sposób niedobór został usunięty. Autor bardzo słusznie 
zaznacza, że kradzież nie rozwiązywała problemu. Chłop więc musiał się 
zadłużać (s. 19). Wydaje mi się, że należałoby podnieść fakt, że chłop właści
wie nieraz żył poniżej minimum egzystencji. Niestety Autor tego nie zrobił.



Nie przekonuje również twierdzenie Autora, że chłopom w więzieniu nie było 
wcale gorzej niż na wolności. Fakt, że chłopi nie bali się aresztu wynikał 
stąd, iż był on stosowany zbyt często. Później zresztą panowie zaczęli stosować 
inne kary, gdyż areszt był bronią obosieczną — chłop został ukarany, ale i pan 
tracił robotnika. Niesłuszne jest twierdzenie autora, że chłopi mogli stanowić 
przeciwwagę szlachty. Państwo pruskie było państwem junkierskim i o ile 
były jakieś tarcia między szlachtą a pruskim aparatem państwowym, to wy
nikały one z powodu prób zagarnięcia przez państwo części plonów rąk 
chłopskich. Tarcia te nigdy nie były jednak istotne. Obrona zaś stanu po
siadania chłopów wynikała z przyczyn fiskalnych i wojskowych. Słusznie 
zwraca Autor uwagę na próby szlachty całkowitego podporządkowania komi
sji urbarialnych swoim bezpośrednim interesom klasowym. Zbyt poważnie 
chyba jednak traktuje sprzeciw panów akcji urbarialnej. W rzeczywistości 
panowie bardzo szybko zorientowali się w roli omawianych komisji i nie 
omieszkali ich wykorzystać, nieraz w zbyt jaskrawy i brutalny sposób, na co 
zwraca nawet uwagę Hoym.

Druga część pracy jest poświęcona zagadnieniom walki klasowej. Jak już 
wynika z samego tytułu, Autor zwraca uwagę na trzy jej formy: bunty, od
mowy robót i procesy. Brak tu jest natomiast głębszej analizy przerastania 
sporów i procesów w odmowy wykonywania pańszczyzny i tych ostatnich 
w bunty. W omawianym przez siebie okresie Autor wyodrębnia dwa etapy. 
Pierwszy, od XVI do XVII wieku, jest właściwie okresem buntów lokalnych 
ograniczonych przeważnie do jednej lub kilku wsi, drugi — od końca XVII 
wieku do XVIII — to okres masowych wystąpień (s. 38). Buntujący się chłopi 
żądają początkowo przeważnie powrotu do pańszczyzny z XV wieku. Natomiast 
od końca XVIII i w początku XIX wieku wysuwają żądania całkowitego 
zniesienia pańszczyzny. Nie wiadomo tylko, do którego okresu w tym wypadku 
zaliczyć wiek XVIII. Wydaje się, że Autor niezbyt szczęśliwie podzielił wy
stąpienia chłopskie na dwa wymienione etapy. Lokalny charakter ruchu 
chłopskiego jest bowiem charakterystyczną cechą wszelkich w ogóle wystą
pień chłopskich w okresie feudalizmu. Również zawodzi i drugie kryterium 
masowości, gdyż niewątpliwie i ruchy chłopskie XVI i XVII wieku są nieraz 
masowe. Co prawda nie przekraczają one czasami jednej wsi czy dóbr 
jednego pana, ale bierze w nich udział masowo cała ludność wsi. Dlatego 
należałoby tu raczej zwrócić uwagę na przełamywanie granic lokalnych 
przez ruch chłopski i zbadać, do jakiego stopnia jest to możliwe. Należy też 
zwrócić uwagę na żywiołowość tych ruchów i brak ściślejszego powiązania 
pomiędzy wystąpieniami poszczególnych wsi. Cóż z tego, że wystąpił cały 
szereg wsi, kiedy nie było między nimi wspólnej akcji. Ustępstwo danego 
pana powoduje na ogół wycofanie się zbuntowanej wsi z akcji. Pod tym 
względem, wydaje się, nie ma większej różnicy między ruchami chłopskimi 
XVI i XVII oraz XVIII wieku. Różnica występuje jedynie w nasileniu tych 
ruchów, w natężeniu walki, charakter jednak pozostaje ten sam. Dopiero 
pod koniec XVIII wieku, w okresie lat dziewięćdziesiątych, ruch chłopski 
nabiera nowych cech. Przede wszystkim występują teraz zupełnie wyraźnie 
żądania chłopów zniesienia pańszczyzny, czego w poprzednim okresie nie 
było. I teraz jednak nie przełamią one ani granic lokalnych, ani nie zatracą
Sobótka. R. IX, 1954 13



swego żywiołowego charakteru. Wiara w króla jako obrońcę chłopów tkwi 
w dalszym ciągu w umysłach chłopskich.

Niesposób jest zgodzić się z tezą Autora, że w okresie wojny trzydzie
stoletniej nie mamy do czynienia z żadnym większym wystąpieniem chłop
skim. Sam Autor podaje, że w 1628 roku doszło do znacznego wystąpienia 
chłopów w dobrach biskupich. Mówi się także o niewychodzeniu chłopów na 
pańskie, zbiegostwie do wojska itp. Wydaje się, że w świetle tego trudno 
jest uważać okres ten za wyjątkowo spokojny. Trzeba by także podnieść 
fakt, że przy badaniu ideologii chłopskiego ruchu należałoby nie tylko zwra
cać uwagę na żądania chłopów powrotu do dawnych stosunków z XV wieku, 
ale także na fakt samowolnego niewykonywania pańszczyzny, gdyż to jest 
jedna z form przejawiania się w czynie chłopskiego stosunku do robocizn.

Autor zbyt słabo powiązał ruchy chłopskie Górnego Śląska z ruchami na 
Śląsku Dolnym. Dotyczy to zarówno XVII, jak XVIII w. Ruchy te oddziały
wały na siebie wzajemnie. Nie bez znaczenia były także wystąpienia chłopów 
czeskich i o tym należało wspomnieć.

Słusznie natomiast postąpił Autor zwracając uwagę na wspólne wystą
pienia polskich i niemieckich mas chłopskich przeciwko wyzyskowi feudal
nemu. Jest to jeszcze jeden dowód, że masy wyzyskiwanej ludności Śląska 
miały wspólnego wroga, a był nim zarówno polski, jak i niemiecki pan feu
dalny. Poważnym brakiem pracy pozostaje zbyt słabo podkreślony polski 
charakter mas chłopskich Górnego Śląska. Autor nie pociągnął prawie 
żadnych wniosków z faktu, że w okresie buntów chłopskich pruski aparat 
państwowy zwracał się do chłopów w ich ojczystym języku — po polsku. 
Wymowny jest stwierdzony przez Klotza fakt żądania w 1799 roku zatrudnie
nia przy komisjach urbarialnych tłumaczy polskich. Wydaje się, że jest to 
konkretny wynik walk chłopskich w okresie powstania kościuszkowskiego 
i w latach następnych. Szkoda także, że Autor potraktował zbyt pobieżnie 
powstanie 1811 roku, podobnie zresztą jak cały okres od końca XVIII wieku. 
Zastrzeżenia budzi także zakończenie pracy na roku 1811. O wiele słuszniejsze 
byłoby doprowadzenie jej do końca feudalizmu, tj. do wiosny ludów. Popra
wek wymagałyby także pewne sprecyzowania sformułowań. I jeszcze jedna 
uwaga. W tekście Autor cytuje wyrok na chłopów z Ołdrzychowic i pisze: 
„oto niektóre wyjątki w oryginalnej pisowni polskiej tego okresu*1 i nastę
puje wyraźnie nowoczesny tekst dwudziestowieczny (z wyjątkiem końcowej 
części). Tekst z pisownią oryginalną jest zamieszczony natomiast w aneksie 
źródłowym. Wydaje się, że nie jest wskazane dawanie tego samego tekstu 
w dwojakiej pisowni, raz we współczesnej i raz w oryginalnej z XVIII wieku.

Mimo wymienionych braków praca O. S. Popiołka przez pokazanie wy
zysku feudalnego i walki klasowej, a w szczególności przez pokazanie wy
zysku i walki w dobrach duchownych, stanowi krok naprzód w dziedzinie 
poznania przeszłości śląskich chłopów.

Stanisław Mićhalkiewicz

J. J. M o s z k o w s k a j a ,  DWIE ZABYTYJE NIEMIECKIJE UTOPII 
XVIII WIEKA (Woprosy Istorii, 1953, nr 10, s. 90—100).

Tematem artykułu Moszkowskiej jest analiza głównych zagadnień poru
szonych w dziele C. W. Frólicha Uber den Menschen und seine Verhaltnisse,



Berlin 1792 i F. N. Ziegenhagena Lehre vom richtigen Verhaltniss zu den 
Schópfungswerken und die durch óffentliche Einfiirung derselben allein zu 
bewirkende allgemeine Mensćheńbegluckung, Hamburg 1792.

Dzieło Frólicha i Ziegenhagena uszło uwagi współczesnych im uczonych. 
Również przedwojenna i powojenna historiografia niemiecka nie zajęła się 
ich opracowaniem. Nawet w marksistowskiej historiografii można spotkać 
twierdzenie, że w XVIII wieku idee komunizmu utopijnego rozwijały się 
jedynie we Francji i częściowo w Anglii, a były zupełnie nieznane w Niem
czech. Wykazanie niesłuszności tego poglądu na podstawie wyżej wymienio
nych dzieł jest głównym celem artykułu.

Aby lepiej zrozumieć poglądy Frólicha i Ziegenhagena, Autorka pokrótce 
przedstawiła środowisko, w którym wzrośli i działali, wskazując, jaki miało 
ono wpływ na ich idee. W związku z tym zwróciła uwagę na istotę reform 
przeprowadzonych w rolnictwie w czasach Fryderyka II i Fryderyka Wil
helma II, walkę klasową na wsi oraz na sytuację społeczną w Hamburgu, 
gdzie działał Ziegenhagen.

Frólich z pozycji obrońcy chłopów krytykował panujące wówczas sto
sunki społeczno-ekonomiczne. Za główną przyczynę zła uważał prywatną 
własność, która w pierwszym rzędzie stała się przedmiotem jego ataku. Ne

gatyw nie ustosunkował się do kultury, gdyż służyła jedynie klasie wyzysku
jącej. Przeciwstawił się też instytucji małżeństwa w ówczesnym jej pojęciu 
oraz panującemu systemowi wychowania młodzieży. Bardzo ostro wystąpił 
przeciw religii widząc w niej główne narzędzie, przy którego pomocy ludność 
utrzymywana jest w posłuszeństwie wobec klasy panującej.

Nie ograniczył się jedynie do ostrej krytyki panujących stosunków spo
łeczno-ekonomicznych. Nakreślił również plan organizacji komuny wiejskiej, 
którego zrealizowanie miało przynieść ich zmianę. Jako punkt wyjścia 
w swych planach zorganizowania społeczeństwa na nowych zasadach przyjął 
konieczność zniesienia prywatnej własności poszczególnych osób i zmiany jej 
na wspólną własność mieszkańców komun wiejskich. Sądził, że poprawi się 
dola ludności wiejskiej, gdy troski i potrzeby jednostek staną się przedmiotem 
troski ogółu mieszkańców poszczególnych wsi. Jedyna droga prowadząca do 
urzeczywistnienia jego planów to propagowanie idei prawdy.

Również Ziegenhagen poddał ostrej krytyce współczesne mu stosunki 
społeczne w Prusach. Obserwując ciężką sytuację materialną, w jakiej żyła 
większość mieszkańców Hamburga, doszedł do wniosku, że główną przyczyną 
tego stanu rzeczy są nie poznane jeszcze siły przyrody, trudne warunki ży
ciowe ludności i zły ustrój społeczny, który daje możność gromadzenia bo
gactw w rękach nielicznej grupy ludzi i przyczynia się do pogorszenia wa
runków bytowych szerokich mas ludności. Był przeciwnikiem handlu, 
a szczególnie importu towarów luksusowych, gdyż przyczyniał się on do 
szybkiego bogacenia się poszczególnych jednostek. Dostrzegł też upadek rol
nictwa i niemożność zwiększenia przez chłopów areału uprawnego ziemi na 
skutek ich nędzy. Mając możność naocznego przekonania się, jakie zniszczenia 
pociągały prowadzone w tym czasie częste wojny, bardzo sceptycznie odnosił 
się do polityki poszczególnych książąt. Do religii ustosunkował się podobnie 
jak Frólich, w odróżnieniu jednak od niego nie doszedł do ateistycznych 
wniosków. Analiza ówczesnych stosunków społecznych nasunęła mu myśl, że
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powinny one ulec zasadniczej zmianie, która miała polegać na zorganizowaniu 
komuny wiejskiej. Chciał ją jednak założyć w sposób sztuczny. Wyobrażał 
sobie, że bogaci i mądrzy rodzice chcąc zapewnić swym dzieciom dobrą przy
szłość zorganizują ją dla nich. W początkowym okresie rozwoju komuny prze
widywał istnienie podziału ziemi, którą mieli posiadać jedynie ci, którzy ją do 
komuny wnieśli, aczkolwiek wszyscy jej mieszkańcy mieli żyć w jednakowych 
warunkach. Dopiero z czasem, gdy staną się w pełni świadomymi jej człon
kami, zrzekną się swych praw do posiadanej ziemi na rzecz komuny. W od
różnieniu od Frólicha Ziegenhagen przystąpił do organizacji komuny według 
ułożonych zasad, jednak o jej losach nic nie wiemy.

Artykuł Moszkowskiej posiada charakter odkrywczy i stanowi punkt 
wyjścia dla dalszych badań nad ideologią niemieckich przedstawicieli komu
nizmu utopijnego.

Zbigniew Kwaśny

W. J a k ó b c z y k ,  UWŁASZCZENIE CHŁOPÓW W WIELKOPOLSCE 
W XIX W., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951, s. 122.

Należy w pełni zgodzić się z twierdzeniem Autora, iż jego praca stanowi 
wykonanie zamówienia społecznego. Bardzo dotkliwie bowiem odczuwa się 
w polskiej literaturze historycznej brak obszernej i wyczerpującej monografii 
uwłaszczenia chłopów. Opracowania Klebsa, Knappa, Ziekurscha czy Kniata 
dotyczące zresztą tylko części ziem polskich z uwagi na fałszywe podejście 
metodologiczne są jednostronne i służyć mogły zamówieniu społecznemu 
tylko burżuazji. Publikacja W. Jakóbczyka postawiła sobie za cel lukę tę 
wypełnić przynajmniej w odniesieniu do Wielkopolski; trzeba przyznać, że 
w znacznej mierze cel ten został urzeczywistniony.

Poza tym w omawianej książce mamy do czynienia z próbą sformułowania 
poglądów Autora na uwłaszczenie w Wielkopolsce celem „wywołania dysku
sji nad tą kwestią — zarówno pod względem metodycznym, jak heurystycz
nym i merytorycznym". Odpowiedzią na to wezwanie są poniższe drobne 
uwagi.

Praca W. Jakóbczyka składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy służy jako 
wprowadzenie i opisuje w ogólnych zarysach reformę agrarną w państwie 
pruskim. Na tym tle Autor przedstawia (rozdz. II) poddaństwo na ziemiach 
polskich, rzecz jasna, koncentrując uwagę na interesującej go Wielkopolsce 
i daje przy tym ciekawe informacje statystyczne o ilości i rodzaju gospo
darstw chłopskich oraz bardzo interesujące szczegóły dotyczące ponoszonych 
przez nie ciężarów. Rozdział III zatytułowany Reforma rolna w Wielkopolsce 
opiera się na pracy Kniata i nosi na sobie jej wyraźne piętno. Przedstawia 
on bowiem nie tyle reformę, co dotyczące jej ustawodawstwo referując zara
zem poglądy przedstawicieli klasy panującej na kwestię reformy. Autor 
wyczuł dobrze jednostronność tego ujęcia i uzupełnił go następnym rozdzia
łem. Niemniej jednak oderwanie ustawodawstwa od jego realizacji, wyliczenie 
i omówienie najpierw kolejnych ustaw a potem dopiero przedstawienie 
wykonywania reformy (rozdz. IV) zaciemniły bardzo poważnie nakreślony 
obraz i utrudniły jego zrozumienie. W omawianym rozdziale III znajdujemy 
dobitną i trafną ocenę stosunków agrarnych w Księstwie Warszawskim. Cie
kawe również światło na badany problem rzuca stwierdzone przez Autora



nasilenie rugów chłopskich, wywołane wieścią o reformie zamierzonej przez 
państwo pruskie. Przede wszystkim zasługuje tu na podkreślenie przekony
wająca, metodologicznie poprawna i bardzo zapładniająca charakterystyka 
ówczesnych umów między obszarnikiem a chłopami, rzekomo „dobrowolnych", 
w rzeczywistości będących realizacją bezwzględnego przymusu i formą rugów.

Wykonanie reformy rolnej jest przedmiotem rozdziału IV. Znajdujemy 
w nim obok streszczenia instrukcji dla Komisji Generalnych i komisarzy 

‘ również wartościowe i ciekawe dane o sposobie przeprowadzania reformy 
•w praktyce. Szkoda tylko, że niejednokrotnie Autor tracił z oczu właściwą 
istotę uwłaszczenia i zapominał o klasowej przynależności i roli urzędników 
realizujących reformę. W rezultacie w pracy znajdujemy nieścisłe i nawet 
błędne sformułowania, które nie ułatwiają zrozumienia problemu. Mówiąc 
np. o roli i postępowaniu komisarzy specjalnych W. Jakóbczyk pisze: „Jeśli 
się zważy, ż e . drogi były wówczas w nędznym stanie, że gospody były urzą
dzone fatalnie, a komisarze regulacyjni musieli wozić ze sobą żywność 
i pościel oraz podróżować niewygodnymi wózkami w niepogodę, to nic dzi
wnego, że rozpoczynali sprawy w kiepskim nastroju i z góry niechętnie do 
ciemnych często i nie rozumiejących ich chłopów. Sytuację mogli wykorzy
stywać dziedzice..." (s. 4-2). W przytoczonym wyjątku komisarz występuje 
.jako jednostka ponad- czy pozaklasowa, o której względy i poparcie w ko
rzystnych okolicznościach zabiegali członkowie klasy panującej. Nie jest to 
jednak słuszne — głód czy niewygody mogły niekiedy wpływać na usposo
bienie urzędnika, działania jednak jego były bezwzględnie określone przez 
jego przynależność klasową i zajmowane stanowisko. Tego rodzaju błędy nie 
miałyby miejsca, gdyby Autor szerzej wykorzystał współczesną literaturę 
polityczną dotyczącą nie tylko Poznańskiego. W doskonałej broszurze 
W. Wolffa Schlesische Milliarde znalazłby bowiem niesłychanie jaskrawą cha
rakterystykę roli i postępowania specjalnych komisarzy.

Mimo tych jednak braków dany przez Autora obraz przeprowadzania 
reformy, zilustrowany dobrze dobranym i wymownym materiałem faktycz
nym 1, ma dużą wartość. W sposób przekonywający i oparty na źródłach kreśli 
on stanowisko chłopstwa wobec reformy, uintensywnienie się walki klasowej 
w momencie zdemaskowania grabieżczej strony uwłaszczenia itp.

Podstawowe znaczenie ma piąty i ostatni rozdział pracy traktujący o na
stępstwach reformy. Jest on materiałowo najbogatszy i niezwykle ciekawy. 
Daje bardzo sugestywny obraz rozwarstwienia wsi w wyniku uwłaszczenia, 
przedstawia położenie chłopów uwłaszczonych, sytuację nie objętego reformą 
drobnego chłopstwa i bezrolnego wiejskiego proletariatu, wreszcie wnikliwie 
charakteryzuje stanowisko chłopstwa wobec powstania wielkopolskiego 
z 1848 r. podkreślając udział w nim chłopów bezrolnych i wskazując przy
czyny takiego ich stanowiska oraz akcentując narastające wśród chłopstwa 
nastroje rewolucji socjalnej.

Niemniej i tutaj znajdujemy pewne błędy. Na czoło wśród nich wysuwa 
się stwierdzenie, iż „proces junkiersko-kułackiej reformy rolnej był korzy-

1 Z niedowierzaniem tylko musimy podejść do informacji, że chałupnicy 
przy regulacji mogli otrzymać duże (52—60 morgów) nadziały ziemi. Czyżby 
to było nieporozumienie albo błąd źródła nie dostrzeżony przez autora?



stny... dla... obu zainteresowanych stron, tj. dla uwłaszczonych chłopów i dla 
wielkiej własności1*. Z takim postawieniem sprawy zapoznającym klasowy 
charakter pruskiej reformy trudno się pogodzić. Korzyść leżała niewątpliwie 
po stronie właścicieli folwarków: Pewne polepszenie sytuacji (w szczególności 
przez bardzo znaczne obniżenie pańszczyzn) występowało również po stronie 
chłopa, ale za cenę tak wysoką, iż często uwłaszczenie kończyło się dla niego 
ruiną i wyzuciem go z jego gospodarstwa. Informują o tym liczne wyjątki 
źródłowe przytaczane przez Autora. Ryzykowne też jest np. twierdzenie, iż 
jednym z celów reformy miało być „upowszechnienie stosowania sił najem- ’ 
nych dla produkcji folwarcznej** (s. 61) oraz że w jej wyniku „stosunki pro
dukcji stały się wyłącznie kapitalistyczne** (ibid.). Reformy pruskie były 
k o n i e c z n y m  u s t ę p s t w e m  ze strony szlachty, uczynionym w czasie 
wzniesienia rewolucyjnego w początkach XIX w. i potem stale ograniczanym, 
nie zaś jakimś przemyślanym posunięciem w celu ukapitalistycznienia spo
sobu produkcji folwarcznej. Mówić zaś o „wyłącznie kapitalistycznych** sto
sunkach produkcji powstałych w wyniku reformy w rolnictwie — rozwija
jącym się na pruskiej drodze i ciągle jeszcze łączącym się „tysiącem nici** 
z ustrojem pańszczyźnianym — stanowi również poważną nieścisłość.

Zakończenie książki mimo takiego tytułu nie stanowi podsumowania 
osiągniętych w niej wyników. Jest ono w pewnym sensie kontynuacją roz
działu V dorzucającą niejedną ciekawą wiadomość o wytworzonym w wyniku 
reformy układzie sił klasowych w Wielkopolsce. Ostatnie strony poświęcone 
są reformie ustroju gminnego w drugiej poł. XIX w. i likwidacji władzy 
politycznej pana we wsi jako jednej z pozostałości feudalizmu.

Dla czytelnika nie znającego pruskiego ustawodawstwa pożyteczne uzu
pełnienie i pomoc stanowią aneksy źródłowe.

Pracy W. Jakóbczyka można postawić dwa ogólne zarzuty. Po pierwsze 
pominięto w niej przyczyny reform2, zatarto początki badanego procesu, jego 
elementy postępowe i narastającą w nim wyraźnie feudalną reakcję. Kon
sekwencją powyższego stało się tu zaciemnienie dobitnego i jaskrawego cha
rakteru tych reform jako pruskiej drogi. Drugim niedociągnięciem pracy jest 
zlekceważenie w niej prawa, że uwłaszczenie co najmniej w tej mierze 
jest elementem przemian w bazie co i w nadbudowie państwowo-prawnej. 
Autor wprawdzie nie pominął zagadnień prawnych i ustawodawstwa, ale 
potraktował je z nieznajomością rzeczy, co wystąpiło szczególnie w pierwszym 
rozdziale pracy. Opisując prawa chłopów do ziemi wywołał zamieszanie pojęć, 
konsekwentnie przy tym i bez komentarza określając romanistycznymi termi
nami stosunki prawa feudalnego. Zwięzłe przedstawienie ustawodawstwa 
agrarnego zawiera też niejeden błąd i nie budzi wrażenia, aby Autor zapo
znał się bezpośrednio z omawianymi przepisami. Przyczynia się do tego 
również nieścisłe i nieprawnicze formułowanie (np. że „ustawa z 8 kwietnia 
1823 r. nadawała na własność chłopskie gospodarstwa rolne**, gdy tymczasem 
wiadomo, iż chłop nabywał własność — i to tylko podległą — dopiero w wy
niku umowy z panem). Wreszcie należało ustawy dotyczące Poznańskiego

2 Autor przejął w pracy pogląd burżuazyjnej literatury, że Prusy do znie
sienia poddaństwa zostały zmuszone przez analogiczny akt w Księstwie War
szawskim w 1807 r. (s. 10). Był to tylko jeden z wielu drugorzędnych wzglę
dów, w żadnym razie przyczyna sprawcza.



traktować w o wiele ściślejszym powiązaniu z normami ogólnopruskimi, któ
rych one były tylko modyfikacją.

Autora będącego historykiem można usprawiedliwiać od zarzutów doty
czących prawnych zagadnień uwłaszczenia. Niemniej uzasadniają one po
stulat, by do zespiłu mającego zająć się — zgodnie z zapowiedzią Autora — 
opracowaniem uwłaszczenia w Wielkopolsce włączyć również historyka pra
wa, który by poniósł ciężar prawniczych problemów i zagadnień. Pamiętać 
bowiem trzeba, że ta podstawowa monografia będzie w równej mierze ko
nieczna dla historyka, jak i prawnika bądającego stosunki XIX stulecia. Na
leżałoby zatem, aby również z prawniczego punktu widzenia była ona bez 
zarzutu.

Książka W. Jakóbczyka mimo pewnych usterek i nieścisłości jest poucza
jąca i pożyteczna i niewątpliwie służy „wykonaniu społecznego zamówienia". 
Obok innych, walorem jej jest obszerne i wszechstronne omówienie następstw 
uwłaszczenia. W burżuazyjnej literaturze bowiem kwestia ta była pomijana 
albo też traktowana w sposób pobieżny i bałamutny. Lukę tę Autor zapełnił, 
a zarazem dał wnikliwą analizę stosunku chłopstwa do powstania 1848 r. wią
żącego się niewątpliwie z reformą rolną tych czasów. Sprawa ostatnia jest 
szczególnie ważna z uwagi na mętne i nieprawdziwe wypowiedzi burżuazyjnej 
literatury na ten temat.

Podejmując z kolei wezwanie do dyskusji rzucone we Wstępie przez 
Autora należy sformułować następujące postulaty pod adresem przyszłego 
kolegium autorskiego.

Wydaje się, że przy opracowywaniu dziejów uwłaszczenia w Wielko
polsce, a także na innych ziemiach o typowej pruskiej drodze rozwoju kapi
talizmu w rolnictwie, należy przede wszystkim wyjść od zagadnień, które 
uwarunkowały pojawienie się tego procesu. Jest to towaryzacja produkcji 
chłopskiej oraz ustrój pańskiego folwarku i panujący w nim sposób produkcji. 
Uwłaszczenie bowiem dopiero wtedy zaistniało, gdy domagali się go chłopi, 
dla nich zaś stanowiło ono interes ekonomiczny tylko w warunkach produkcji 
towarowej. Z drugiej strony pan tylko wtedy zgadzał się na uwłaszczenie, 
ściślej na łączącą się z nim utratę pańszczyzn, gdy te były mu już zbyteczne 
na folwarku. Trzecia kwestia, która domaga się zbadania i omówienia we 
wstępnym stadium pracy, to proletariat wiejski — jego ilość, źródła utrzy
mania itd. Był to bowiem ważny element powstania kapitalizmu na wsi 
w warunkach poddaństwa i przytwierdzenia do ziemi stanowiąc zasadniczą 
podaż najemnych rąk roboczych dla folwarku.

W trakcie pracy należałoby wystrzegać się wiązania początków badanego 
procesu z pojawieniem się agrarnego ustawodawstwa. W krajach o pruskiej 
drodze bowiem, szczególnie zaś w samych Prusach, przemiany te pojawiły się 
już wcześniej. Ich dziejów przed „ustawową reformą" pomijać nie można nie 
chcąc zniekształcać odtwarzanego procesu.

Jest też istotnym postulatem, by zagadnienie uwłaszczenia w Wielkopolsce 
potraktować na szerszej podstawie porównawczej nie pomijając np. tak wa
żnego terenu jak Górny Śląsk. Wtedy dopiero da się wyjaśnić genezę i zna
czenie wielu ustawowych postanowień.

Badając uwłaszczenie nie można ograniczyć się do przytaczania suma
rycznych zestawień. Należy u podstaw położyć studium jak najbardziej szcze



gółowe, pozwalające obserwować regionalne odmienności badanego procesu, 
jego następujące w czasie nasilenie, zahamowanie itd. Tylko dokładna zna
jomość procesów przekształceń chłopskich praw do ziemi, które w rezultacie 
doprowadziły do uwłaszczenia, da odpowiedź na wiele palących pytań i po
zwoli wyciągnąć ostateczne wnioski.

Na koniec kwestia źródeł. Wyzyskane przez Autora sprawozdania Komisji 
Generalnej podające wyniki przeprowadzenia reformy są źródłem niewystar
czającym i nieodpowiednim. Autor zdawał sobie z tego sprawę pisząc, że dają 
one zaciemniony obraz (s. 57). Zresztą zostały one już wielokrotnie wykorzy
stane przez Knappa, Klebsa, Meitzena i in. Za materiałową podstawę szerszych 
prac nad uwłaszczeniem powinny być wzięte zespoły szczegółowych akt Ko
misji Generalnej (zbiory umów) i równorzędnie z nimi księgi i akta hipo
teczne, a oprócz tego szeroko uwzględnione prywatne akta gospodarcze. 
Wprawdzie w dwóch pierwszych wypadkach chodzi o nader liczne zbiory, 
jednak dla zespołu pracowników naukowych nie byłoby pracą nad siły doko
nać z nich koniecznych wyciągów i potem odpowiednich zestawień.

Kazimierz Orzechowski

A. Kn o t ,  RYSZARD ROEPELL (Przegląd Zachodni, 1953, z. 1—3, 
s. 108—168).

Rozprawa daje dużo materiału do biografii R. Roepella z punktu wi
dzenia jego stosunku do Polski i Polaków. Materiał ten ujęty jest w zasadzie 
w trzy grupy zagadnień stanowiących podstawę dla podziału całej pracy na 
rozdziały. v

Rozdział pierwszy podaje najogólniejsze szczegóły 2  życia R. Roepella; 
już na początku autor zwraca uwagę, że „Ryszard Roepell (1808—1893) był 
jednym z tych nielicznych uczonych obcych, którego prace naukowe z hi
storii Polski odegrały poważniejszą rolę w dziejach naszej nauki historycznej11. 
Po krótkim przedstawieniu szczegółów określających środowisko, w którym 
wzrósł i wychował się R. Roepell, Autor rozprawy opisuje przebieg jego stu
diów, a następnie omawia ogólnie jego działalność naukową od chwili zo
stania profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Wrocławskim (1841 r.). 
W tej części rozprawy widzimy krótkie i ogólnie zasygnalizowane momenty 
bliskiego a nawet serdecznego stosunku R. Roepella do Polaków (osobiste 
kontakty z polskimi uczonymi, jego bliski i serdeczny stosunek do studentów 
polskich na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnictwo w Zjeździe Historycz
nym im. Długosza w Krakowie w 1880 r., gdzie był jednym z honorowych 
prezesów). Następnie dość dużo uwagi poświęca Autor Historii Polski 
Roepella oraz zwraca uwagę na jego zainteresowanie historią Polski dru
giej połowy XVIII stulecia.

W drugiej części rozprawy dr Knot dość obszernie mówi o stosunku 
R. Roepella do studentów-Polaków studiujących na Uniwersytecie Wrocław
skim, podaje dużo szczegółów świadczących o licznych więzach sympatii 
między nim a polskimi studentami. Następnie przedstawia szczegółowo czy
telnikowi długą listę nazwisk studentów-wychowanków R. Roepella a później 
wybitnych naukowców polskich, jak Józef Przyborowski, Ksawery Liske 
i inni.



Przy końcu tego rozdziału czytamy w podsumowaniu, że „Rola Ry
szarda Roepella jako nauczyciela akademickiego Polaków była naprawdę 
znaczna. Nie obawiamy się o zbytnią przesadę, gdy powiemy, że katedra jego 
była katedrą historii Polski dla Wielkopolski i Pomorza pozbawionych wła
snego uniwersytetu. Na katedrze w zakresie nowoczesnego szkolenia histo
ryków wyprzedził o wiele lat krajowe ośrodki uniwersyteckie1'.

W ostatniej części Autor omawia stosunki między R. Roepellem a uczo
nymi polskimi ilustrując je szeregiem jego listów podanych w streszczeniach 
lub całości.

Praca oparta jest na szerokim materiale źródłowym i daje bogactwo 
szczegółów, które istotnie stanowią przekonywającą argumentację dla uza
sadnienia "pozytywnego stosunku Niemca-Roepella do Polaków, co więcej, 
rozprawa wskazuje na momenty bliskiej współpracy z Polakami na polu 
naukowym (zwłaszcza z Działyńskim).

Jednak sylwetka Roepella, nawet w zakresie jego stosunku do Polaków, 
przedstawiona została zbyt jednostronnie. Po przeczytaniu pracy odnosi się 
wrażenie, że R. Roepell sympatyzujący czy to z polskimi uczonymi, czy też 
polskimi studentami we Wrocławiu, to tylko Niemiec — uczony — historyk. 
Roepell działacz polityczny, reprezentant określonego stanowiska politycznego, 
zgubił się w szczegółach dotyczących jego działalności naukowej i współpracy 
z Polakami,

Tymczasem wiemy, że działalność polityczna R. Roepella wpłynęła w du
żym stopniu na kształtowanie się jego stosunku do Polaków. O sprawie tej 
Autor rozprawy pisze w sposób marginesowy i ogólny:

„W przyjaznym stosunku Roepella do Polski i Polaków obserwować mo
żemy różne fazy i nasilenia. Niezmienna jego życzliwość, na której gruncie 
wyrastała uczciwa i przyjacielska współpraca z polską nauką historyczną, 
nabierała rumieńców życia w okresie, kiedy warunki polityczne temu sprzy
jały (np. rządy Fryd. Wilhelma IV). Lata późniejsze (zwłaszcza okres czyn
nego udziału Roepella w polityce), nie sprzyjały podtrzymaniu kontaktów ze 
studentami polskimi i nauką polską. W pracy naukowej jednak nie zmienił 
się Roepell nigdy. Podjęte właśnie pod koniec życia prace z zajcresu XVIII w. 
świadczą o tym najdobitniej. Przez całe życie towarzyszyła Roepellowi sym
patia ze strony polskiej...".

Powyższy fragment zwraca na siebie uwagę tym, że Autor nie tylko 
ujmuje stosunek przyjaźni Roepella do Polaków wyłącznie od strony nau
kowych jego zainteresowań i kontaktów z nauką polską, ale sugeruje, jakoby 
to były wyłączne motywy tej przyjaźni/Postawione w ten sposób, całkowicie 
niesłusznie, zagadnienie jest podstawą błędnego przekonania Autora, że 
z chwilą kiedy Roepell angażuje się w życiu politycznym jego kontakty nau
kowe z Polską słabną pociągając za sobą osłabienie jego przyjaznego sto
sunku. Wydaje się też niesłusznym przekonanie autora o tym, jakoby za 
rządów Fryderyka Wilhelma IV były specjalne warunki sprzyjające „uczciwej 
i przyjacielskiej współpracy z nauką historyczną". (Na czym polegały te wa
runki?). Można przypuszczać, że właśnie odwrotnie, okres panowania Fryde
ryka Wilhelma IV, okres reakcji po wiośnie ludów nie sprzyjał tym kon
taktom lub przynajmniej ich możliwości nie były większe niż w okresie pa
nowania jego następcy, kiedy to dochodzi w Prusach do pewnych przemian



liberalnych umożliwiających gwałtowne ożywienie życia politycznego (rozwój 
burżuazyjnej prasy liberalnej, powstawanie burżuazyjnych partii politycznych, 
zjazdy polityczne itp.)-

Jeżeli w tym okresie obserwujemy u R. Roepella osłabienie jego 
stosunków z uczonymi polskimi i polskimi studentami we Wrocławiu, dzieje 
się to istotnie, jak można przypuszczać, wskutek dość dużego zaangażowania 
się w życiu politycznym, co jednak nie osłabiało jego sympatii dla Polski. 
Świadczy o tym najdobitniej jego wystąpienie w pruskiej Izbie Posłów w lu
tym 1863 r.

Okoliczności tego wystąpienia były dość swoiste; 8 lutego 1863 r. Bis
marck zawarł z Rosją konwencję skierowaną przeciw powstaniu stycznio
wemu. Konwencja zawarta była bez jakiegokolwiek porozumienia i zgody 
pruskiej Izby Posłów. Przeciwnie, treść konwencji była utrzymywana przed 
nią w tajemnicy. O konwencji dowiedziała się opinia w Prusach z prasy 
zagranicznej. Burżuazyjny odłam tej opinii zaczął protestować przeciw poli
tyce Bismarcka nie liczącej się z liberalną opozycją pruskiej Izby Posłów. 
Ta ostatnia wniosła na forum sejmu interpelację żądającą wyjaśnienia kon
wencji. Bismarck odmówił odpowiedzi na interpelację. Wobec tego frakcja 
opozycyjna (partia postępowa i lewe centrum) wniosły do sejmu rezolucję 
żądającą od rządu niemieszania się w sprawy powstania styczniowego. Dy
skusja nad interpelacją w dniach 26—28 lutego była gorącym protestem 
burżuazyjnej opinii parlamentarnej przeciw pomijaniu jej w sprawach po
lityki zagranicznej. Ponieważ jednak przedmiotem konwencji była sprawa 
polska, przedstawiciele opozycji siłą rzeczy zmuszeni byli do pewnych wy
nurzeń na ten temat.

Aczkolwiek stanowisko opozycji wobec konwencji stanowiło obiektywne 
poparcie dla powstania styczniowego, posłowie z jej kręgów z różnych powo
dów byli bardzo powściągliwi w wyrażaniu sympatii dla powstania pol
skiego. Atoli nie wszyscy. Byli wśród nich tacy, nieliczni wprawdzie, którzy 
odstępowali od tej zasady. Do nich należał właśnie R. Roepell będący w tym 
czasie posłem do pruskiego parlamentu z okręgu wrocławskiego.

R. Roepell w swoim przemówieniu w dniu 26II dał dowód szczerego 
współczucia dla Polaków znoszących ucisk ze strony carskiego despotyzmu 
„...nie chcę przedstawiać tego despotyzmu [jaki panuje w Królestwie — do
pisek mój, M. P.] — mówił Roepell — jakkolwiek jego przedstawienie mo
głoby wnieść wiele światła dla zrozumienia dzisiejszego ruchu w Polsce. 
Chcę tylko wspomnieć dla charakterystyki tych rządów, jakie Rosja od lat 
trzydziestu prowadzi w Polsce, o zupełnym prawie zlikwidowaniu [Unter- 
drtickung] wszystkich zakładów naukowych w Polsce, nie tylko uniwersy
tetów, ale także gimnazjów i wyższych szkół realnych" *. Roepell jako repre
zentant świata nauki i kultury był wrażliwy przede wszystkim na zjawiska 
z tych właśnie dziedzin życia narodowego w Królestwie. To prawda. Jednak 
z punktu widzenia jego stosunku do Polski ważne jest to, że fakty te były 
dla niego podstawą dla uznania walki zbrojnej Polaków o niepodległość za 
słuszną. Zaznacza się to nie tylko w powyższym fragmencie jego przemó- 1

1 Stenographische Berichte des prussischen Abgeordnetenhauses, 26 II 1863, 
s. 337.



wienia. W innym miejscu R. Roepell oświadczył z trybuny sejmowej: „Mówi 
się teraz... jakoby Polacy nie byli zdolni utrzymać państwa. Nie bądźmy 
pochopni z takim sądem. Doświadczenie ostatnich/ lat pokazało nam, jak 
złudne było tego rodzaju przekonanie..." 2 Nie jest to tylko zdawkowe oświad
czenie Roepella, gdyż znajduje ono w jego przemówieniu szersze rozwinięcie 
i uzasadnienie (cytuję po niemiecku, aby oddać myśl Roepella):

„Und, meine Herren, wer will denn nun bestreiten, dass auch die Polen 
eine Nation sind, wer will das bestreiten im Angesichte einer Jahrhunderte 
alten Geschichte, einer Geschichte die allerdings ihre Schlacken hat, 
wie jede andere, die aber auch aufzuweisen hat die ruhmvollen Thagen und 
die ruhmvollen Thaten. Meine Herren. Eine Nation wie diese stirbt nicht, 
seit langer ais 60 Jahre, bald sind es 100 Jahre ist die politische Existenz 
dieser Nation vernichtet, aber sie ist nicht gestorben und wer von uns, die 
Hand aufs Herz, will es ihr verdenken, dass sie auch eben nicht sterben 
will, dass so lange noch ein Atom von eigenen nationalen Bewustsein in ihr 
ist, sie sich regt und danach strebt, ihr Unabhangigkeit zu gewinnen, diese 
Nationale Selbstandigkeit, die, das erkennen wir ja alle an, der einzige Boden 
ist, auf dem eine wirkliche gesunde nationale Entwicklung stattfinden 
kann"3.

Tę część przemówienia R. Roepella polska frakcja w pruskiej Izbie Posłów 
powitała bardzo żywymi oklaskami, gdyż zawierała ona coś więcej niż tylko 
sympatie dla powstańców, uznanie dla ich bohaterstwa, współczucie dla uci
skanego przez despotyzm narodu. Powyższa wypowiedź Roepella zawiera nie 
tylko stanowcze uznanie prawa narodu polskiego do niepodległości, ale wręcz 
tchnie płomienną wiarą w nieśmiertelność narodu polskiego: „...taki naród 
jak ten nie umiera" — oto stanowisko Roepella w sprawie polskiej. Znie
sienie państwa polskiego nie oznacza dla niego unicestwienia narodu. Prze
ciwnie, dopóty, dopóki „choćby jeden atom jego własnej świadomości naro
dowej istnieje, zrywa się i dąży do uzyskania niepodległości..." Gdybyśmy 
nie znając powyższego fragmentu przemówienia Roepella oceniali jak naj
śmielej jego pozytywny stosunek do sprawy polskiej, nie moglibyśmy się 
spodziewać od niego więcej. Słowa jego są jednoznaczne i mocne. Należy 
zaznaczyć, że potrzeba było niemało odwagi, aby je wypowiedzieć na forum 
sejmu pruskiego. Wypowiedź R. Roepella w sprawie polskiej była w poważnej 
mierze odosobniona w swym rodzaju. Wskazuje ona wszakże na to, że żywy 
jego udział w życiu politycznym Prus nie pociągnął za sobą zasadniczej 
zmiany w pozytywnym ustosunkowaniu się do Polaków. Zmiana polegała 
tylko na tym, że sympatie jego dla narodu polskiego przybrały formę nie tyle 
może naukowej współpracy z uczonymi polskimi, ile politycznych wystąpień. 
Nie zmieniało to wszakże istoty treści przekonań Roepella.

Jego wystąpienie w sprawie polskiej w 1863 r. na forum sejmu pruskiego 
jest tylko pojedynczym faktem. Byłoby rzeczą ciekawą i pożądaną zbadać, 
jak przedstawiał się jego stosunek do narodu polskiego w świetle całokształtu 
jego działalności politycznej.

Mieczysław Pater

2 Sten. Ber., 26 II 1863, s. 338.
3 Sten. Ber., 26 II 1863, s. 338.



K. J. R u b i n s z t e j n ,  POLITIKA GIERMANSKOGO IMPIERIALIZMA 
W ZAPADNYCH POLSKICH ZJEMLACH W KOŃCE XIX — NACZALE XX 
WIEKA, AN ZSSR, Moskwa 1953, s. 255.

Zapowiedzią ukazania się pracy Rubinsztejnowej był druk obszernego 
artykułu, poświęconego polityce kolonizacyjnej Niemiec wilhelmowskich, na 
łamach czasopisma „Uczenyje Zapiski Instituta Słowianowiedienija“ l. W ostat
nim czasie pojawiła się na półkach księgarskich sama praca.

Przy rozpatrywaniu pracy dotyczącej stosunków polsko-niemieckich na 
przełomie XIX i XX w. trzeba brać pod uwagę szereg czynników. Z jednej 
strony czynnikiem takim jest niezwykła ilość materiałów źródłowych oraz 
obfita burżuazyjna literatura historyczna w sposób specjalnie jaskrawy fał
szująca podłoże konfliktu i walki z polskością, z drugiej strony badania 
marksistowskiej historiografii radzieckiej, polskiej i niemieckiej zmierzają 
do wyjaśnienia „genezy konfliktu polsko-niemieckiego jako zjawiska powsta
jącego w konkretnych warunkach historycznych minionych epok i zanikają
cego w zmienionych warunkach historycznych"1 2. Na drodze do wydobycia 
zagadnienia walki z polskością z zakłamania, w jakie spowiła je burżuazyjna 
historiografia, praca Rubinsztejnowej stanowi poważny krok naprzód.

Antypolska polityka rządu niemieckiego łączyła się ściśle z jego reakcyjną 
polityką zarówno wewnętrzną skierowaną swoim ostrzem przeciwko ruchowi 
robotniczemu, jak również z jego agresywnymi planami w polityce zagranicz
nej. Na ten ostatni aspekt zwróciła specjalną uwagę Autorka. „Jednym z za
sadniczych zadań niniejszej pracy jest wyjaśnienie związków między zaostrze
niem antypolskiej polityki niemieckich klas rządzących a agresywnymi dąże
niami niemieckiego imperializmu w końcu XIX i na początku XX w.“ 3 — 
pisze na wstępie. Można mieć pewien żal do Autorki, że nie wyjaśniła równie 
szczegółowo znaczenia spraw polskich dla walki klasowej wewnątrz Niemiec 
(np. znaczenie ich dla montowania Bloku Biilowa i ułatwianie przy pomocy 
nacjonalizmu procesu solidaryzowania się interesów klas posiadających, łama
nie ideologii drobnomieszczaństwa w czasie walki o ustawę językową, cały splot 
interesów klasowych łączący się z kwestią kolonizacji). To, co na ten temat na
pisała, jest niewystarczające. Musimy jednak pamiętać o podstawowej cesze 
całej pracy, o jej syntetyczności. Obejmując na swoich kartach ogromną ilość 
zagadnień, przedstawiając w kilku rozdziałach kolejno charakterystykę stosun
ków na ziemiach polskich, ucisk polityczny, kolonizację, położenie proletariatu 
i chłopstwa, ucisk językowy i kulturalny, antynarodową politykę polskich klas 
posiadających oraz walkę mas polskich przeciwko uciskowi nie mogła ona rzecz 
prosta dać wszystkiego, co łączyło się ze stosunkami polsko-niemieckimi. Dla 
przykładu wystarczy powiedzieć, że niewiele tylko napisała Autorka na temat 
powstania i działalności hakaty, a podporządkowała tę czołową antypolską 
organizację propagandową omawianym zagadnieniom ogólnym. To samo od
nosi się także do zagadnienia podstawy źródłowej. Pod tym względem naj
bardziej istotną cechą jest wykorzystanie niezwykle szerokiego wachlarza 
tych rodzajów źródeł, które w pewnym stopniu mają charakter przykładowy.

1 T. V, Moskwa 1952, s. 151—205. Por. polskie tłumaczenie w zbiorze 
Historycy radzieccy o Polsce, Warszawa 1953, s. 132—219.

2 Konferencja naukowa na temat badań nad stosunkami polsko-niemiec
kimi, Wrocław 1950 (Sobótka, R. V, s. 22).

8 R u b i n s z t e j n ,  Politika..., s. 6.



Podstawą były oczywiście źródła drukowane, obok których znalazły się także 
materiały archiwalne w postaci raportów rosyjskich konsulów i posłów 
w Niemczech nie dające zresztą wiadomości specjalnie rewelacyjnych. Źródła 
drukowane nie zostały wykorzystane w pełni (np. ograniczenie się tylko 
do pojedynczych roczników gazet i czasopism), ale ważniejszy jest, jak już 
wspomnieliśmy, szeroki ich wachlarz obejmujący prasę, publicystykę, spra
wozdania parlamentarne, pamiętniki, wydawnictwa statystyczne itp. Nie ma 
również kompletu literatury do zagadnienia stosunków polsko-niemieckich 
(np. praca Krysi&ka i in.), ale za to dotarła Autorka do powojennej i naj
nowszej literatury polskiej,

Przy syntetycznym choć opierającym się ściśle na bogatym materiale fak
tycznym charakterze pracy najważniejszym wydaje się nam wskazanie na 
podstawowe zdobycze pracy będące wynikiem marksistowskiego spojrzenia na 
walkę z polskością.

Istotną cechą pracy Rubinsztejnowej jest zwrócenie bacznej uwagi na 
fakt prześladowania przez niemieckie klasy posiadające polskich mas ludo
wych i powiązania polityki antypolskiej z uciskiem proletariatu i chłopstwa 
na terenie polskich ziem zachodnich. Nie przecząc temu, że polityka ta w pew
nych wypadkach kierowała się także przeciwko szlachcie i mieszczaństwu, 
należy jednak jak najsilniej podkreślić, że zasadniczym jej skutkiem był 
wzrost ucisku społecznego najszerszych mas społeczeństwa polskiego4. Dalej 
bardzo istotną cechą pracy jest zwrócenie uwagi na antynarodową politykę 
polskich klas posiadających; zagadnienie specjalnie trudne wobec ten
dencji całej polskiej literatury burżuazyjnej a także historiografii niemiec
kiej, która chętnie pisała o rzekomej rewolucyjności polskiej szlachty, 
a zwłaszcza mieszczaństwa. Nad stanowiskiem piszących o tych zagadnieniach 
zaciążył także silnie fakt, że wszystkie ugodowe oferty ze strony polskiej były 
przeważnie odrzucane przez elementy rządzące Niemcami, przy czym przy
czyny tego kryły się, naszym zdaniem, zarówno w przekonaniu, że polskie 
klasy posiadające i tak w żadnym razie nie są zdolne do poczynań niebez
piecznych j!la państwa Hohenzollernów, jak w wykorzystywaniu spraw pol
skich dla walki klasowej na terenie całych Niemiec. W każdym razie ko
nieczne jest przeprowadzenie zasadniczego rozgraniczenia pomiędzy opozycją 
Koła Polskiego a walką mas ludowych przeciwko antypolskiej polityce.

O walce tej pisze Autorka w osobnym rozdziale, a sam fakt podkre
ślenia aktywności mas polskich jest dalszą istotną cechą książki. Aktywność 
ta była zgoła czymś innym aniżeli szlachecko-burżuazyjny nacjonalizm, a choć 
osłabiana była brakiem kierownictwa ze strony rewolucyjnej partii, znaczenie 
jej dla rozwoju społeczeństwa polskiego było niewątpliwe.

Wreszcie jako jeszcze jedno zjawisko należy podkreślić wykazanie przez 
Autorkę łączności pomiędzy postępowymi elementami polskimi a niemieckimi. 
Zjawisko to łączy się ściśle z marksistowskim pojmowaniem walki z pol
skością, walki wypływającej z poczynań klas rządzących ówczesnymi Niem
cami. Znowu podkreślić należy, że Autorka nie powiedziała tutaj wszystkiego. 
Dla przykładu wymienić można stanowisko poszczególnych skrzydeł socjalde

4 W związku z tym bardzo celowe było umieszczenie rozdziału o położe
niu polskiego proletariatu i chłopstwa.



mokracji wobec kwestii kolonizacji, gdy prawica posuwała się aż do uzna
wania dobrych stron tej antypolskiej akcji. Ale nie to jest najważniejsze. 
Ważne jest, że w całym obrazie syntetycznym słusznie postawiona została 
sprawa współpracy elementów rewolucyjnych, a poddane krytyce stanowisko 
prawicy. To ostatnie jest zagadnieniem specjalnie ważnym, gdyż służyło ono 
często polskiej historiografii burżuazyjnej do wykazywania, że ludność polska 
nie mogła spodziewać się znikąd pomocy, nawet od przedstawicieli niemiec
kiego ruchu robotniczego. Przy omawianiu zaś tej kwestii nie wolno tracić 
z oczu perspektywy zasadniczej walki prowadzonej przez niemiecki ruch ro
botniczy przeciwko całemu systemowi ucisku.

W całej pracy nie wyodrębniła Autorka poszczególnych części zaboru 
pruskiego, nie omawia też osobno Górnego Śląska. Mowa jest o nim wielo
krotnie na łamach pracy, ale wzmianki te podporządkowane są ogólniejszym 
kwestiom. Stanowisko to wydaje się słuszne. Przy całej specyfice, jaką posia
dała sprawa polska na Śląsku, była ona bądź co bądź cząstką spraw polskich 
w Niemczech, walka przeciwko Polakom prowadzona była przez te same lub 
zbliżone klasowo elementy, a ludność polska na Śląsku wchodziła w skład 
społeczeństwa polskiego.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że w niniejszym sprawozdaniu poru
szyliśmy tylko niektóre aspekty pracy Rubinsztejnowej. Bogactwo zawartego 
w niej materiału nasuwa cały szereg wniosków, niekiedy także zastrzeżeń 
(np. s. 66 — dane dla r. 1880 podawane przez Czyńskiego nie zasługują na 
wiarę; s. 72 n. — brak dostatecznej charakterystyki polityki wolnomyślnych 
w czasie debat nad ustawą językową — wolnomyślni traktowani są jako partia 
nie należąca do Bloku Biilowa i inne). Poprzestaniemy jednak na dotychczaso
wych uwagach stwierdzając tylko, że praca Rubinsztej nowej dając syntetyczny 
obraz całości bynajmniej nie zwalnia historyków polskich od pracy nad za
gadnieniem stosunków polsko-niemieckich, ale przeciwnie, zobowiązuje ich 
do dokładnego opracowania wszystkich szczegółowych zagadnień wchodzących 
w skład tego ogólnego obrazu.

Adam Galos

J. J u r k i e w i c z ,  NUNCJATURA ACHILLESA RATTI W POLSCE, 
Warszawa 1953, s. 133.

Wśród wielu legend, jakie zostawiła nam w spadku historiografia i pu
blicystyka burżuazyjno-klerykalna, nie zabrakło i legendy o „polskim pa
pieżu" Piusie XI. Co prawda uzasadnienie tej legendy nastręczało niemałe 
trudności. Oparcie jej o kilka nieobowiązujących, ewangelijnych deklaracji 
byłego nuncjusza stanowiło podstawę nader skromną. Również powoływanie 
się na to, że Ratti był jednym z nielicznych zagranicznych przedstawicieli 
dyplomatycznych, którzy w krytycznych dniach sierpnia 1920 r. nie opuścili 
Warszawy, mogło zjednać dlań serca polskich klas posiadających i najmniej 
uświadomionych warstw społeczeństwa — poza tym jednak raczej tylko de
maskowało rolę i funkcję watykańskiego przedstawiciela w Polsce jako 
jednego z sztandarowych rzeczników wrogich narodowi polskiemu interesów 
imperializmu światowego. Tym bardziej że nawet w oczach znacznej części 
burżuazji polskiej nie wyrównywało to bynajmniej długiego rachunku aktów 
jawnej wrogości ze strony nuncjusza wobec zagadnień najbardziej żywotnych



dla nowopowstałej Polski, mianowicie zwłaszcza w sprawie polskich ziem 
i granic zachodnich. Wszak nawet w burżuazyjnym sejmie polskim, ze strony 
burżuazyjnych posłów padały w r. 1920 i 1921 słowa ostrego potępienia Rat- 
tiego domagające się właśnie w związku z działalnością przyszłego „polskiego 
papieża" poczynienia kroków, które by pohamowały równie obłudne, jak 
wrogie poczynania Watykanu i jego reprezentantów w Polsce.

Klerykalno-burżuazyjna historiografia i publicystyka musiała chcąc nie 
chcąc zająć stanowisko w tej kwestii. W sposób bardzo typowy uczyniła to 
na łamach „Przeglądu Powszechnego". „O ile sprawa już dotąd wyjaśniona — 
pisał «Przegląd» — trzeba uznać, że narzekania pewnego odłamu naszej pu
blicystyki na msgr. Rattiego były nieuzasadnione, a zatem lekkomyślne 
i krzywdzące. Winnych należało szukać gdzie indziej, przede wszystkim pono 
w naszym rządzie i w naszej dyplomacji, która w sprawie śląskiej właśnie 
nie wiedziała jak informować Rzym i o co w Watykanie zabiegać" ‘.

A „zawodowi" historycy burżuazyjni?
Ci nie chcąc narażać swego autorytetu naukowego obroną jawnych fał

szów historycznych torowali im drogę — ich przemilczaniem. Tak np. uczynił 
autor najpoważniejszej niewątpliwie pozycji historiograficznej okresu między
wojennego, obejmującej już i lata 1918—1923, Michał Bobrzyński, który na 30 
stronach poświęconych temu okresowi ani słowem nie dotyka antypolskich 
akcji watykańskich. Tym łatwiej było formułować „pozytywną" stronę kłam
liwego mitu przy pomocy m. in. prac historyków niemieckich tłumaczonych 
na język polski1 2.

W ten nader typowy sposób stworzona została legenda nie mająca nic 
wspólnego ani z prawdą historyczną, ani — tym samym — z politycznym 
interesem narodu, legenda jeszcze jednego „przyjaciela Polski" rzędu Wilsona 
czy Clemenceau.

W Polsce Ludowej wiele takich legend zostało już obalonych lub co naj
mniej poważnie zachwianych. Dotyczy to m. in. rozmaitych aspektów stosunku 
Watykanu do Polski, który to stosunek stał się przedmiotem szeregu popu- 
larnohistorycznych książek i artykułów. Wśród pozycji poświęconych tym 
zagadnieniom prace J. Jurkiewicza3 zajmują niewątpliwie miejsce odrębne 
i zasługujące na żywe zainteresowanie naszej nauki historycznej.

O ile bowiem poprzednie z natury rzeczy ograniczają się na ogół do kompi- 
latorskiego zestawienia i luźnego komentarza znanych (choć często zapomnia
nych) faktów, przeważnie ć traverś des siecles, o tyle prace Jurkiewicza mają 
charakter naukowo pogłębiony i poszerzający nasze rozumienie stosunków 
polsko-watykańskich o nowe elementy poznawcze. Wynika to zarówno z się
gnięcia przez Autora do nieznanych lub niedostatecznie wykorzystanych

1 „Przegląd Powszechny", 1921, nr 7, s. 87 (cyt. za recenzowaną książką, 
s. 130).

2 Por. w  szczególności F. L a m a ,  Ojciec Święty  — Żywot i czyny Piusa XI, 
Lwów 1929 (tłum. z niemieckiego).

3 J. J u r k i e w i c z ,  Watykan i plebiscyt na Górnym Śląsku (Sprawy 
Międzynarodowe, 1952, z. 1); t e n ż e ,  Z dziejów antypolskiej polityki Waty
kanu w sprawie Gdańska (tamże, 1949, z. 3—4); t e n ż e ,  Watykan i ple
biscyt w  Prusach Wschodnich; t e n ż e ,  Konkordat z r. 1925 na tle polityki 
kurii rzymskiej w okresie międzywojennym  (Kwartalnik Historyczny, 1953, 
nr 4).



źródeł, jak też z monograficznej, zwartej koncepcji tych prac pozwalającej 
widzieć postawę i konkretne poczynania Watykanu w ścisłym ich powiązaniu 
z problematyką współczesnej im sytuacji historycznej.

Należy przy tym podkreślić, że prace Autora skupiają się wokół proble
matyki okresu międzywojennego zapełniając tym sposobem jedną z dotkli
wych luk w naszej wiedzy o tym tak zaniedbanym dotąd okresie naszej 
historii.

W omawianej pracy Autor z dużą znajomością przedmiotu koncentruje 
swoją uwagę na głównych etapach działalności nuncjusza Rattiego w Polsce, 
a mianowicie jako wizytatora watykańskiego w okresie wyłaniania się państwo
wości polskiej jeszcze w czasie wojny (od kwietnia 1918), następnie jako nun
cjusza w okresie głębokich wstrząsów rewolucyjnych stawiających pod zna
kiem zapytania władzę rodzimej i obcej reakcji w Polsce, wreszcie jako Na
czelnego Komisarza Kościelnego dla Obszarów Plebiscytowych Górnego Ślą
ska oraz Prus Wschodnich i Zachodnich (marzec — listopad 1920).

Należy od razu podnieść, że oszczędny komentarz autorski w połączeniu 
z obfitym materiałem trafnie i celowo zestawionym stanowi mocną stronę 
książki wyposażając ją w siłę nieodpartej argumentacji. Tak np. Autor oma
wiając genezę ustanowienia przez Watykan w kwietniu 1918 r. urzędu Wizy
tatora Apostolskiego dla Polski i Litwy słusznie i w oparciu o konkretny 
materiał źródłowy wykazuje (s. 18 i n.) p o l i t y c z n y  charakter tego kroku; 
zmierzający do poparcia wątpliwego autorytetu Rady Regencyjnej a jedno
cześnie do jeszcze pełniejszego podporządkowania na tej drodze Polski intere
som i celom militaryzmu niemieckiego. Niemniej interesująco demaskuje Autor 
gorączkowe zabiegi Rattiego wokół obsady biskupstw wschodnich (na Bia
łorusi, Łotwie, Ukrainie) przeciwstawiając im fakt, że jednocześnie „Wizy
tator Apostolski w Polsce postępował tak, jak gdyby już za kordonem pru
skim nie było Polaków. Nie odwiedził on w tym czasie ani Gniezna, ani 
Poznania, ani też pozostałych zachodnich stolic biskupich. Żaden z tamtej
szych biskupów nie brał udziału w zwołanych przez niego pierwszych zjazdach 
episkopatu polskiego" (s. 34—35).

Podobnie „apostolską" działalność rozwijał Ratti później w burżuazyjnej 
Polsce wstrząsanej potężnym ruchem rewolucyjnym lat 1918—1919. kiedy to 
jako nuncjusz troszczył się o broń ideologiczną w kampanii antyrewolucyjnej 
i antyradzieckiej i nie lekceważąc „drobniejszych" wywiadowczych usług 
kontrrewolucyjnych, nadal rozbudowywał system organizacji kościelnej na 
ziemiach białoruskiej i ukraińskiej (Mińsk, Kamieniec Podolski). Dzięki temu 
— pisał klerykalny biograf A. Rattiego — „wał ochronny przeciwko napiera
jącemu od wschodu bolszewizmowi został znacznie wzmocniony i zaopatrzony 
w liczne filary" 4.

Temu samemu celowi służyły jego podróże na Ukrainę, Litwę, Łotwę 
i zamierzona podróż nawet do Finlandii, przede wszystkim zaś niezwykle 
gorączkowa działalność w okresie zaborczej wojny Piłsudskiego z Rosją Ra
dziecką.

Kreśląc tę działalność nie pominął też Autor reakcyjnej roli polskiej 
hierarchii kościelnej najściślej współpracującej z Rattim w rozstrzyganiu 
rozmaitych spraw wewnętrznych o węzłowym znaczeniu dla powstającego

4 L a m a, op. cit., s. 49 (cytat za cenzurowaną pracą).



z gruzów państwa, w szczególności na terenie Sejmu Ustawodawczego (za
gadnienie reformy rolnej, zamachy na KPRP itp.).

Najwięcej jednak uwagi poświęcił Autor omówieniu działalności Rattiego 
w stosunkowo krótkim, lecz bodaj najbardziej charakterystycznym jej okresie, 
mianowicie jako wysłannika Watykanu na terenach plebiscytowych (Warmia, 
Mazury i Górny Śląsk) w r. 1920.

Po przedstawieniu gry interesów głównych mocarstw imperialistycznych 
w sprawie polskich granic zachodnich, a zwłaszcza Górnego Śląska, Autor 
w obszernym rozdziale obrazuje politykę Watykanu w tej dziedzinie reali
zowaną najpierw przez pierwszego Komisarza Kościelnego, Rattiego, później 
zaś przez jego następcę, prałata Ogno Serra.

Krytykę stosunku niemieckiej hierarchii kościelnej, z kardynałem Bertra- 
mem na czele, do ludności polskiej i plebiscytu znaleźć można i w pracach 
historyków burżuazyjnych. Była to jednak krytyka z pozycji nacjonali
stycznych, starannie unikająca na ogół zarysowania stosunku Watykanu 
i polskiej hierarchii kościelnej do tych zagadnień. Jurkiewicz nie tylko prze
łamuje to antynaukowe ograniczenie, lecz główny snop światła skierowuje 
właśnie na pominięcie sprawy. Jego analiza wychodzi z pozycji naukowych, 
z pozycji materializmu historycznego wykazując klasowe powiązania i inte
resy łączące Watykan z głównymi mocarstwami imperialistycznymi — prote
stancką Anglią, Stanami Zjednoczonymi i Niemcami przeciwko katolickiej 
Polsce — i warunkujące jego poparcie dla polityki światowego imperia
lizmu w sprawie polskich granic zachodnich. Jak w poprzednich rozdziałach, 
t.ak i w tym dokumentuje to poparcie nieodpartym materiałem źródłowym. 
Interesująco przedstawia też Autor pełną wahań i dwuznaczności politykę 
rządu polskiego, który mimo powszechnego oburzenia polskiej opinii nie 
zdobył się na żaden energiczniejszy krok przeciwko machinacjom Rattiego na 
Górnym Śląsku. Jeszcze bardziej wymowną, antynarodową postawę zajęły 
niektóre koła polskiej hierarchii kościelnej z arcybiskupami Teodorowiczem 
i Dalborem oraz biskupem krakowskim Sapiehą na czele; te koła nie tylko 
wzięły w obronę Rattiego, lecz próbowały nawet „usprawiedliwić11 postępo
wanie osławionego polakożercy z Wrocławia, kardynała Bertrama (s. 114).

Jak już wspomnieliśmy, książka Jurkiewicza oparta na naukowych pod
stawach metodologicznych materializmu historycznego i odznaczająca się celną 
argumentacją, tym bardziej przekonywającą, że zawartą w jasnym i przejrzy
stym wykładzie, posiada duże walory naukowe i popularyzacyjne. Fakt, że już 
wkrótce po ukazaniu się trudna była do nabycia, wskazuje, iż spełniła ona 
i spełnia ważną służbę polityczną (w związku z tym pytanie pod adresem 
wydawnictwa Czytelnika: dlaczego tylko 10 tys. egzemplarzy nakładu?). Tym 
bardziej jednak należy zaprotestować przeciwko pewnym, na szczęście nie
licznym, potknięciom Autora w niektórych wypadkach wypaczających słuszny 
naukowo obraz przedstawianych zagadnień.

W szczególności budzi wątpliwość ocena przez Autora (na marginesie sporu 
między biskupem Koppem a burżuazyjną prasą polską na Górnym Śląsku 
w r. 1903) postawy prasy w sposób nader uproszczony określonej jako „prasa 
redagowana w duchu patriotycznym" (s. 98). Jak wiadomo była to przede 
wszystkim prasa korfantowska, której dywersyjna rola w stosunku do prole
tariackich tendecji narodowowyzwoleńczych ludu śląskiego jest niewąt



pliwa. Faktem jest, że z p u n k t u  w i d z e n i a  Koppa i niemieckiej bur-, 
żuazji chodziło w tym sporze o stworzenie nowych przeszkód szerzeniu się 
słowa polskiego na Górnym Śląsku — i to zasługuje rzecz jasna na podkre
ślenie. Ale z p u n k t u  w i d z e n i a  Korfantego i burżuazji polskiej stojącej 
w tym . okresie już zdecydowanie na pozycjach antyludowych i antynarodo- 
wych funkcja szerzonego przez nią słowa polskiego miała określony charakter 
i cele klasowe, czego nie wolno zacierać. Wskazuje zresztą na to okoliczność, 
że w toku tzw. procesu bytomskiego z r. 1904 między Koppem a Korfantym 
obydwaj rychło poszli na kompromis demaskujący wyraźnie obie strony.

Wydaje się, że zbyt personalistycznie potraktował Autor rolę Korfantego 
podczas plebiscytu i powstań (s. 119—120) nie akcentując dostatecznie jego 
roli jako przedstawiciela b u r ż u a z j i  polskiej i jej interesów. Ocena przez 
Autora ruchu rewolucyjnego na Górnym Śląsku jako „skierowanego prze
ciwko rządzącemu Górnym Śląskiem Korfantemu i sięgającym po władzę 
piłsudczykom“ (s. 120) jest niesprecyzowana, nie akcentuje w dostatecznej mie
rze (podobnie jak i sformułowania wcześniejsze), iż chodziło tu o walkę dwóch 
przeciwstawnych klas — o obalenie względnie utrzymanie istniejącego ustroju.

Chyba nazbyt optymistycznie i upraszczająco przyjął Autor, że „w okresie 
bezpośrednio przed plebiscytem... zaledwie około dwudziestu pięciu procent 
księży na Górnym Śląsku przyznawało się do polskości'1 (s. 97). W gruncie 
rzeczy większość spośród nich to byli ludzie o „dwóch twarzach", prawdziwie 
przekonanych i aktywnych Polaków było znacznie mniej.

Ostateczną uchwałę o podziale Górnego Śląska podjęła Rada Ambasa
dorów nie 20 września 1921 r., lecz 20 października 1921 (s. 124).

Tych parę krytycznych uwag nie może jednak podważyć ogólnej oceny 
pracy Jurkiewicza, jako pracy o poważnych walorach naukowych i politycz
nych, które zapisały ją na rachunku osiągnięć współczesnej historiografii 
polskiej.

Henryk Zieliński

A. J. N i e d o r e z o w ,  NACJONALNO-OSWOBODITIELNOJE DWIŻE- 
NIJE CZESKOGO I SŁOWACKOGO NARODOW PROTIW NIEMIECKO- 
FASZYSTSKOJ OKKUPACJI W 1939—1945 GODACH (Woprosy Istorii, 1953, 
nr 7, s. 83—101).

Na łamach 7 numeru „Woprosów Istorii" z 1953 roku ukazał się artykuł 
historyka radzieckiego Niedorezowa Nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije 
czeskogo i słowackogo narodow protiw niemiecko-faszystskoj okkupacji 
w 1939—1945 godach. W oparciu o obszerny materiał źródłowy w postaci arty
kułów, pamiętników, sprawozdań z procesów itp. kreśli on obraz bohater
skiej walki czeskich i słowackich mas ludowych, których patriotyzm jaskrawo 
odbijał od burżuazyjnego zaprzaństwa narodowego, kosmopolityzmu i korze
nia się przed okupantem.

Na wstępie Autor omawia kolonialną politykę uprawianą przez hitlerow
ców zarówno na terenie tzw. protektoratu, jak i w wasalnym państewku 
słowackim. Polityka ta zmierzała do całkowitego wyniszczenia podbitej lud
ności. Masowe wywózki, zmuszanie do pracy nieletnich, głodowe płace, aresz
towania i rozstrzeliwania najlepszych synów narodu, sianie nienawiści między 
Czechami a Słowakami czy wreszcie gospodarcza grabież okupowanych ziem



i masowe przesiedlanie nań niemieckich kolonistów — oto część ludobój
czego „planu S“ zamienienia narodów Czechosłowacji w niewolników III Rze
szy. Rzecz jasna, że polityka ta uderzała w pierwszym rzędzie w masy pra
cujące, które najdotkliwiej odczuwając reżim okupanta i niesiony przezeń 
wyzysk narodowy i społeczny od samego początku były najkonsekwentniej- 
szymi głosicielami hasła walki narodowowyzwoleńczej.

Zgoła inaczej wiodło się wielkiej burżuazji, która zdradziła kraj w dniach 
Monachium odrzucając pomoc radziecką i przyjmując dyktat państw zachod
nich, a następnie przez cały okres okupacji wysługiwała się faszystom. Bur- 
żuazja czeska z Hachą a słowacka z ks. Tisą i Tuką na czele płaszczyła się 
przed hitlerowskim butem rezygnując z wszelkiej myśli odzyskania nie
podległości. Burżuazja wyrzuciła za burtę sztandar swobód narodowych i za 
cenę ochrony swoich klasowych interesów przeszła na stronę najeźdźców. 
Dopuszczona do udziału w eksploatacji czeskich i słowackich robotników 
i chłopów robiła wszystko, by zahamować walkę wyzwoleńczą prowadzoną 
przez patriotyczne żywioły w kraju. Sekundowali jej w tym prawicowi przy
wódcy socjaldemokracji jawnie wysługujący się okupantowi. Ze zdrajcami 
w kraju solidaryzowała się wbrew patriotycznej masce grupa Benesza re
prezentująca na emigracji interesy burżuazji i również zainteresowana w za
hamowaniu walki wyzwoleńczej. Benesz, tak jak otwarcie współpracująca 
z Hitlerem część burżuazji w kraju, obawiał się śmiertelnie ludu, a jego zwo
lennicy, jak świadczą materiały z odbytych ostatnio procesów, a zwłaszcza 
z procesu antypartyjnego ośrodka ze Slanskym na czele, nie wahali się na
wiązać kontaktów z gestapo w celu wspólnej walki z partią komunistyczną. 
Historia tego okresu dostarcza nam wiele danych, które odsłaniają prawdziwe 
oblicze czesko-słowackiej reakcji. Jedną z nich jest nie cytowany przez 
Autora a niezwykle ciekawy protokół odbytej w roku 1936 rozmowy Benesza 
z pełnomocnikami Hitlera, w czasie której ówczesny prezydent Czechosłowacji 
proponował niemieckim faszystom zawarcie porozumienia w sprawie współ
pracy przy likwidacji propagandy i działalności Międzynarodówki Komunis
tycznej na terytorium obu państw Świadczy ona, że kolaboracja z okresu 
okupacji miała swe korzenie w okresie przedwojennym, kiedy to na 
gruncie wspólnej nienawiści do rewolucyjnego ruchu robotniczego nawią
zywały się nici współpracy. Toteż walka podjęta przez masy ludowe była — 
jak pisze Autor — skierowana swym ostrzem nie tylko przeciw hitlerowskim 
okupantom, ale i przeciw ich pomocnikom spośród własnej burżuazji.

Organizatorem walki wyzwoleńczej stała się klasa robotnicza, i jej czołowa 
awangarda Komunistyczna Partia Czechosłowacji. W ciemną noc faszystow
skiego barbarzyństwa Partia podniosła wysoko sztandar niepodległości naro
dowej skupiając wokół siebie wszystkie uczciwe żywioły w kraju. W zakładach 
pracy powstają grupy robotnicze, które dokonują sabotażu we wszystkich 
niemal gałęziach gospodarki. Wybuchają kierowane przez Partię strajki i ma
sowe demonstracje o wyraźnie politycznym antyhitlerowskim obliczu. Fala 
oporu przeciw okupantom wzrasta zwłaszcza po roku 1941, tj. po przystąpieniu 1

1 U d a 1 c o w, Czechosłowacka nauka historyczna na nowych drogach 
(Zeszyty Historyczne „Nowych Dróg“ 1951, nr 3).



do wojny Związku Radzieckiego, który nadał toczącej się walce sprawiedliwy 
antyfaszystowski charakter.

Walka z obronnej przybiera coraz wyraźniej charakter zaczepny, ofen
sywny. Na terenie wschodniej Słowacji i Czech tworzą się pierwsze oddziały 
partyzanckie. Na wezwanie KPCz staje do walki obok klasy robotniczej pra
cujące chłopstwo. Na wezwanie Partii mnożą się w wojsku słowackim akty 
sabotażu i dywersji. Coraz więcej oddziałów przechodzi na stronę partyzan
tów, coraz więcej składa broń na froncie wschodnim.

Jak długa i szeroka ziemia czechosłowacka coraz potężniejszym płomie
niem rozpalała się żagiew ogólnonarodowej walki. "Wieści o zwycięstwach 
Armii Radzieckiej, a zwłaszcza o wiekopomnym zwycięstwie stalingradzkim 
napawały otuchą serca umęczonego narodu, wzmagały jeszcze bardziej wolę 
walki. „Przy pomocy Związku Radzieckiego — pisał w dniach wojny Klement 
Gottwald — osiągnie się wyzwolenie Republiki Czechosłowackiej, aby w ten 
sposób opierając się na nim na zawsze zagwarantować jej wolność i bezpie
czeństwo...“

W miarę zwycięstw Armii Radzieckiej, w miarę zbliżania się jej oddzia
łów ku granicom Czechosłowacji zmienia się i taktyka reakcji, która włą
czając się pozornie do ruchu oporu chce utrzymać posiadany jeszcze kredyt 
w masach, a jednocześnie poprzez opanowanie kierownictwa walki stępić jej 
klasowe ostrze. Jednocześnie rząd londyński Benesza zmuszony był zawrzeć 
układ z ZSRR i rozpocząć pertraktacje z komunistami.

Jak wskazują przytoczone przez Autora fakty, dwulicowość burżuazji, jej 
perfidna i zdradziecka gra ujawniły się ze szczególną siłą w okresie ogólno
narodowego powstania, które wybuchło w Słowacji w lecie 1944 roku. Bur- 
żuazja występując przeciw powołaniu pod broń mas ludowych chciała za
mienić powstanie w wojskowy pucz tisowskich oddziałów, które z kolei 
zamierzała przeciwstawić Armii Radzieckiej. Pomagały jej w tym anglo- 
amerykańskie misje wojskowe również zainteresowane w zahamowaniu walki. 
Fakt jednak, że hegemonem tej walki była klasa robotnicza, pokrzyżował 
plany słowackiej burżuazji i obcych imperialistów. Rady rewolucyjne, które 
obejmowały władzę na oswobodzonych terenach, pomimo oporu klas posia
dających przeprowadzały szereg demokratycznych reform, a ogromna pomoc 
ze strony wojsk radzieckich pozwoliła powstańcom na długookresowe pro
wadzenie walki. Powstanie słowackie odegrało wielką, historyczną rolę 
w walce czeskiego i słowackiego narodu o zbudowanie nowego ludowo-de
mokratycznego państwa. Było ono potężnym zrywem wolnościowym bratniego 
nam słowiańskiego ludu przeciw obcym najeźdźcom i rodzimym wyzyski
waczom.

W dniach narodowowyzwoleńczej walki tworzyły się komitety frontu 
narodowego, antyfaszystowskiego frontu Czechów i Słowaków, polityczna 
organizacja sojuszu klasy robotniczej z nieproletariackimi elementami na wsi 
i w mieście. W skład frontu weszli obok komunistów również przedstawiciele 
drobnomieszczańskich i burżuazyjnych stronnictw politycznych, które posia
dały jeszcze pewien wpływ na masy pracujące. Partia zgadzając się na koa
licję z przedstawicielami burżuazji kierowała się ówczesnym układem sił 
klasowych i stopniem politycznego rozwoju mas. Z uwagi na ten układ trzeba 
było przejść wstępny etap po to, aby masy same na własne oczy przekonały



się o reakcyjnej, antynarodowej postawie zasłaniających się patriotycznym 
szyldem burżuazyjnych polityków. Idąc jednak na tę współpracę KPCz za
bezpieczyła klasie robotniczej kierowniczą rolę w państwie, przeforsowała 
własny program budowy ludowo-demokratycznego ustroju, program przyjaźni 
z Krajem Rad i wszystkimi miłującymi pokój narodami. Tym samym Partia 
uniemożliwiła burżuazji realizację planów przywrócenia w Republice dawnego 
reżimu. Program wysunięty przez nią otrzymał nazwę koszyckiego od miasta 
Koszyc, w którym został ogłoszony 5 kwietnia 1945 roku. Odtąd stał się on 
wytyczną działania dla całego obozu demokracji czechosłowackiej i nowo
powstałego rządu.

W końcowej części artykułu Nedorazow omawia ostatnie próby, które 
w powyższym okresie podjęła czesko-słowacka reakcja, aby zahamować bieg 
wypadków i uchwycić władzę w swe ręce. Chciała ona przy pomocy zbliża
jących się z zachodu wojsk amerykańskich i niemieckiego dowództwa, które 
wysuwało wówczas projekt utworzenia Czesko-morawskiej Republiki, zagar
nąć władzę w Pradze i nie dopuścić doń Armii Radzieckiej i ludowego rządu.

Nam Polakom plany te przypominają zbrodnicze zamierzenia własnej 
burżuazji, która w dniach sierpniowych 1944 roku również chciała polityką 
faktów dokonanych zagrodzić ludowi drogę do władzy.

Jednakże zwycięstwa Armii Radzieckiej i majowe powstanie praskiego 
proletariatu będące drugim potężnym zrywem czechosłowackich mas walczą
cych o swe narodowe i społeczne wyzwolenie przekreśliły realizację tych za
mierzeń. Pod ciosami wojsk Kraju Rad runął reżim hitlerowski, rozwiały się 
plany okupacji kraju przez zachodnich imperialistów i przywrócenia mona
chijskiego reżimu.

Lud Czechosłowacji otrzymał możność wejścia na drogę demokratycznego 
rozwoju. Walka narodowowyzwoleńcza narodów Czechosłowacji pod wodzą 
klasy robotniczej i jej awangardy Partii Komunistycznej była sprawiedliwą 
wojną wyzwoleńczą przeciw hitlerowskim Niemcom. Wojna ta przeistoczyła 
się w ludową rewolucję skierowaną tak przeciw okupantom, jak i przeciw mo
nopolistycznej burżuazji i obszarnikom. Powstały w jej toku front klasy robot
niczej i nieproletariackich mas pracujących miast i wsi był podstawą dla 
późniejszego przejścia od rewolucji ludowo-demokratycznej do socjalistycznej.

Autor omawianej pracy nie zamierzał, rzecz jasna, wyczerpać całokształtu 
zagadnienia, które wymaga jeszcze wielu oddzielnych badań i zapełni jeszcze 
karty niejednej rozprawy, lecz pragnął tylko naszkicować najważniejsze jego 
momenty, co też mu się w pełni udało.

Należy tu zaznaczyć, że problemy współczesnej historii naszego połud
niowego sąsiada są obecnie na warsztacie badań naukowych czechosłowackich 
historyków marksistów, a jednocześnie nie są one obce i polskim badaczom, 
czego dowodem jest wydana ostatnio praca Kazimierza Piwarskiego pt. Mo
nachium.

Leszek Wierzejski


