
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.


