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W. K o c h a ń s k i ,  DOLE I NIEDOLE SERBOŁUŻYCZAN, Warszawa 1962, 
Światowid — Biblioteczka Popularnonaukowa, s. 316+4 nlb., 2 mapki.

W ostatnich latach daje się zauważyć w Polsce wzmożone zainteresowanie 
dziejami i dniem dzisiejszym najmniejszego narodu słowiańskiego — Serbo- 
łużyczan. Znalazło ono wyraz w publikowaniu najcelniejszych utworów litera
tury serbołużyckiej oraz prac naukowych i popularnonaukowych zarówno z za
kresu historii, jak i współczesnego życia ekonomicznego, politycznego, a przede 
wszystkim kulturalnego tego narodu. Dawał się jednak odczuć brak syntetycznej 
monografii, podsumowującej całokształt zagadnień dotyczących Serbołużyczan, 
a interesujących polskiego czytelnika. Słowem, brakowało syntezy dziejów 
Serbołużyczan opartej na nowych, marksistowskich podstawach metodologicznych. 
Stare bowiem syntezy, które wyszły spod pióra burżuazyjnych, często reakcyjnych 
historyków niemieckich, serbołużyckich, czeskich lub polskich, nierzadko obar
czone balastem nacjonalizmu, nie odpowiadały już nowej rzeczywistości ludu 
serbołużyckiego. Pierwszą marksistowską próbę syntezy dziejów Serbołużyczan 
w historiografii polskiej dał W. Kochański. Stanowi ją recenzowana praca.

Składa się ona z 6 rozdziałów. W pierwszym Autor pokrótce omawia warunki 
geograficzne Łużyc, rozwój ekonomiczny, stosunki demograficzne i językowe 
oraz zwyczaje i obyczaje ludowe w Łużycach. Rozdział drugi poświęcił ogól
nemu zarysowi historii Serbołużyczan od ich wystąpienia na arenie dziejowej 
aż do drugiej wojny światowej. Wiąże się z nim ściśle rozdział trzeci, ponieważ 
jest w nim mowa o germanizacji Łużyc w okresie panowania niemieckiego 
i czeskiego oraz o odrodzeniu narodowym Serbołużyczan. Rozdział czwarty 
zawiera zwięzły zarys historii literatury, sztuki i nauki serbołużyckiej. W roz
dziale piątym Autor omawia kontakty naukowe i kulturalne Serbołużyczan 
z Polakami, Czechami, Rosjanami, Jugosłowianami, Francuzami, Belgami, Amery
kanami itp. oraz zagadnienie wpływów uczonych i pisarzy tych narodów na 
twórczość naukową i artystyczną Serbołużyczan. Najciekawszy jest ostatni 
rozdział, traktujący o najnowszych dziejach narodu serbołużyckiego, tj. okresie 
drugiej wojny światowej i latach powojennych. Autor wskazuję w nim na 
całkowity zanik życia narodowego Serbołużyczan w okresie hitleryzmu oraz na 
pełny zwrot w sytuacji gnębionego od tysiąca lat narodu z chwilą dojścia do 
władzy w części Niemiec klasy robotniczej i całego ludu pracującego oraz 
powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w której ramach naród 
serbołużycki uzyskał pełną autonomię kulturalną i możliwość wszechstronnego 
rozwoju narodowego. Recenzowaną pracę zamyka krótkie zestawienie najważ
niejszej literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem prac polskich 
tak starszych, jak i nowszych, a także powojennych zarysów historii Serbo
łużyczan wydanych w Czechosłowacji, ZSRR i NRD, dalej indeks nazwisk,



zawierający króciutkie informacje biograficzne o postaciach występujących 
w książce, oraz wykaz najważniejszych dat z historii Łużyc.

W swojej książce W. Kochański porusza wiele problemów. W niniejszej 
recenzji pragniemy się zatrzymać jedynie nad niektórymi z nich, szczególnie 
nad historią Serbołużyczan w okresie feudalizmu. Przy lekturze recenzowanej 
pracy nasuwa się garść uwag krytycznych. Do najważniejszych z nich należy 
sprawa wykorzystania literatury przedmiotu. Wydaje się, że Autor pisząc swą 
pracę pominął podręcznik historii dla szkół serbołużyckich pióra F. Mětška pt. 
Přehled stawiznow wot prawěka hač do skónčenja Prenjeje swětoweje wojny, 
zawierający zwięzły zarys historii Łużyc, a w szczególności Serbołużyczan, na 
szerokim tle historii powszechnej. Na tym bowiem podręczniku oparł się głównie 
cytowany przez Niego H. Briichner, błędnie zresztą nazywany H. Briicknerem 
(s. 286). Briichner jednak pominął wiele ważnych faktów z dziejów Serbo
łużyczan, które przytacza Mětšk. Ponadto Autor nie zapoznał się z szeregiem 
drobniejszych prac dotyczących poszczególnych aspektów historii Łużyc opubli
kowanych na łamach czasopism naukowych i popularnonaukowych w okresie 
powojennym. Zapoznanie się z tą literaturą, obecnie już wcale pokaźną iloś
ciowo, pozwoliłoby niewątpliwie wzbogacić recenzowaną pracę o szereg nowych 
faktów, odnoszących się przede wszystkim do historii gospodarczej i społecznej 
Serbołużyczan oraz stosunków narodowościowych w Łużycach na przestrzeni 
dziejów, głównie w epoce nowożytnej, a także uniknąć wielu omyłek i nie 
ścisłości, jakich Autor się w niej dopuścił.

W. Kochański w swej pracy zbyt mało miejsca poświęcił historii gospodarczej 
i społecznej Serbołużyczan, zwłaszcza w okresie feudalizmu. Przecież sam zaty
tułował jeden z punktów rozdziału pierwszego „Społeczeństwo chłopów”. Okre
ślenie to jest w dużym stopniu słuszne, ponieważ podporą serbołużyckości i naj
liczniejszą grupą narodu serbołużyckiego było i jest chłopstwo. Nie posiadając 
bogatego mieszczaństwa narodowości serbołużyckiej w schyłkowym okresie feu
dalizmu, lud serbołużycki nie mógł wytworzyć w dobie kapitalizmu swojej 
bogatej burżuazji, nie miał w swych szeregach większych kapitalistów. Fakt 
ten przyczynił się w znacznym stopniu do szybkiej germanizacji Serbołużyczan 
w XIX i XX w. Wobec całkowitej germanizacji szlachty serbołużyckiej w wiekach 
średnich oraz wyeliminowania Serbołużyczan z szeregów patrycjatu miejskiego 
wytworzyła się już w epoce feudalizmu taka sytuacja, że w Łużycach klasy panu
jące i rządzące były niemieckie, a lud w dużym stopniu — serbołużycki. Podział 
narodowościowy pokrywał się zatem na tym terenie z podziałem społecznym. Oczy
wiście klasy uciskane nie były jednolite narodowościowo, gdyż składały się one 
nie tylko z Serbołużyczan, ale też i Niemców. Natomiast oblicze narodowościowe 
klas wyzyskujących było jednolite — niemieckie. W okresie kapitalizmu i impe
rializmu podział taki wystąpił z jeszcze większą jaskrawością. Geneza jego tkwi 
jednak swymi korzeniami głęboko w średniowieczu.

W swej monografii W. Kochański pominął prawie zupełnie zagadnienie walki 
klasowej mieszczan i chłopów serbołużyckich w epoce feudalnej. Jedyny wyjątek 
stanowi krótkie omówienie powstania biedoty i rzemieślników w Budziszynie 
w latach 1405—1408 oraz chłopów we wsi Uckro w powiecie łukowskim w 1548 r. 
i wsi Łaza w .czasie wielkiej rewolucji burżuazyjnej we Francji. Tymczasem 
ilość wystąpień chłopskich we wsiach serbołużyckich była znacznie większa. 
W XVI—XVIII w. szły one w dziesiątki, a nawet setki ‘. Nie darmo przecież pisał 1

1 W. B o e 1 c k e, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. E'n Beitrag zur 
Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsgeschichte der ostelbischen Gutsherrschaft, Bautzen



anonimowy jurysta górnołużycki, z pochodzenia zresztą Niemiec, że „Der Unge
horsam und Halsstarrigkeit ist bey denen Lausitzer Unterthanen gar gemein und 
gleichangebohren”2. Opinia ta odnosi się przede wszystkim do chłopów serbołu- 
życkich. Oczywiście trudno jest mieć do Autora pretensje o to, że nie wymienił 
w swej syntetycznej pracy wszystkich powstań i ruchów chłopskich, bo mijałoby 
się to z celem jego pracy. Można się jednak było spodziewać, że wspomni przy
najmniej o kilku innych powstaniach, zwłaszcza z terenu Górnych Łużyc, gdyż ten 
teren pominął całkowicie. Wśród nich na specjalną uwagę zasługuje „wojna 
chłopska” w okolicach Biskupic (Bischofswerda) z 1516 r., w której miało wziąć 
udział około 9000 chłopów serbołużyckich* 3. Podobnie ma się sprawa z ruchami 
chłopskimi w Górnych Łużycach w okresie wojny chłopskiej w Niemczech. Wbrew 
twierdzeniu Autora (s. 81) Górne Łużyce znajdowały się pod dosyć silnym 
wpływem jednego z ośrodków wojny chłopskiej, a mianowicie turyngskiego. Uwi
docznił się on szczególnie w południowej części kraju. Niespokojnie było także 
w niemieckiej wsi Rengersdorf i serbołużyckiej Reichwalde, gdyż wypędzono 
stamtąd panów gruntowych, a- chłopi mieli nawet użyć przeciwko nim broni. 
Około 1525 r. poruszyli się również chłopi w zamieszkałym przez ludność serbo- 
łużycką państwie stanowym Wojerecy (Hoyerswerda). Walka ich z dworem trwała 
kilka lat. Niespokojnie wreszcie było w dobrach klasztoru Marijny Doł (Marien
thal) oraz we wsi Wingersdorf. W następnym okresie wybuchały w Górnych Łuży
cach raz po raz większe lub — co było zjawiskiem znacznie częstszym — mniej
sze powstania czy wystąpienia chłopskie; W czasie wojny trzydziestoletniej i po 
jej zakończeniu na wielką skalę rozwinęło się zbiegostwo chłopów.

Jeśli chodzi o stosunki narodowościowe w Łużycach, to z gruntu fałszywa jest 
ocena skutków narodowościowych wojny trzydziestoletniej (s. 114). Niewątpliwie 
przyczyniła się ona do osłabienia elementu serbołużyckiego w Łużycach, ale nie 
przez wynaradawianie Serbołużyczan, gdyż tego w owym czasie na ogół nie było, 
lecz na skutek masowego napływu Niemców, pochodzących g’ownie z emigracji 
wyznaniowej z Czech, Moraw, Śląska i Słowacji. Przeważnie nie przybywali oni 
jednak do wsi zamieszkałych przez ludność serbołużycką, lecz do wsi już po
przednio niemieckich bądź na pniu tworzyli nowe wsie i miasteczka. Tak więc 
wsie serbołużyckie w swej masie po wojnie trzydziestoletniej zachowa’y słowiań
skie oblicze narodowościowe. Globalnie jednak w całych Łużycach zmienił się 
ilościowy stosunek ludności serbołużyckiej i niemieckiej na niekorzyść Serbołuży
czan. Warto również wspomnieć, że w czasie wojny na skutek licznych kwaterun

1957, s. 72 i n.; E. P a l m,  Beiträge zur Geschichte des Klassenkamvfes des 
Oberlausitzer Landvolks zur Zeit des Spätfeudalismus (Historiski Letopis 1953, 
nr 1, s. 3—120); V. K l e m m ,  Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts im Mark
graftum Oberlausitz (Historiski Letopis. 1958. nr 5. s. 26—62); J L e s z c z y ń s k i ,  
Maćizny k stawiznam burskich zběžkow w Hornjej Łuzicy w druhej połojcy XVII. 
stoleća (tamże, s. 63—130); t e n ż e ,  Stany Górnych Łużyc w latach 1635—1697, 
Wrocław 1963, s. 256—273.

' 2 Gerechtsame und Pflichten derer Herrschaften und Unterthanen in dem 
Maragrafthum Oberlausitz, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, dział ręko
pisów, Kolekcja Milicha, svgn. 316 (912).

3 H. K n o t h e, Die Stellung der Gutsuntertanen in der Oberlausitz zu ihren 
Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen und 
Dienste. (Neues Lausitzisches Magazin, t. LXI, 1885, s. 243); Pa l m,  o. c., s. 43— 
44. W. B o e 1 c k e, Zur Lagen der Oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 
zum ausgehenden 18. Jahrhundert (Historiski Letopis 1955. nr 2. s. 71—7°). a za 
nim K l e mm,  o. c., s. 27, wątpią, czy powstanie to miało miejsce w Górnych 
Łużycach. i przenoszą je na inny teren (Windisch Mark). Naszym zdaniem, sprawa 
jest zupełnie otwarta. Być może dalsze badania pozwolą ją rozstrzygnąć defini
tywnie.



ków wojskowych oraz werbowania chłopów serbołużyckich do armii różnych 
walczących stron wielu z nich nauczyło się języka niemieckiego, co ułatwiło w pew
nym stopniu później germanizację wsi i rejonów dotąd całkowicie serbołużyckich.

Przy stosunkach narodowościowych na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. 
Wiadomo, że od czasów kolonizacji na prawie zachodnim patrycjat rekrutujący 
się przeważnie spośród Niemców prowadził w Łużycach politykę ograniczania 
praw ludności serbołużyckiej; w wielu miastach nie dopuszczano Serbołużyczan 
do godności miejskich, do wykonywania niektórych najbardziej intratnych rze
miosł, a nawet do prawa miejskiego. Podobnie było też w niektórych małych mia
steczkach, np. w Barści (Forst). Natomiast na wsi feudałowie nie prowadzili za
sadniczo polityki restrykcji wobec poddanych serbołużyckich. Państwo także nie 
ingerowało w stosunki narodowościowe w Łużycach. Sytuacja zmieniła się rady
kalnie po wojnie trzydziestoletniej. W Dolnych Łużycach rozpoczęła się akcja 
germanizacyjna mająca na celu zniemczenie Serbołużyczan nie tylko w miastach, 
ale i na wsi. Akcję tę zainicjował przy poparciu książąt saskich nadkonsystorz 
luterański w Lubiniu (Liibben); dała ona pozyty-wne rezultaty i przyczyniła się 
do zgermanizowania wielu parafii serbołużyckich. Odpowiedzią na wzmożony 
ucisk germanizacyjny był opór ludności serbołużyckiej, nierzadko przybierający 
postać czynnych wystąpień w obronie ojczystego języka. Opóźnił on w pewnym 
stopniu germanizację wielu okręgów Dolnych Łużyc, ale jej nie zapobiegł, zwłasz
cza że niemieccy feudałowie z Dolnych Łużyc popierali na ogół poczynania nad- 
konsystorza4.

Nieco inaczej przedstawiała się sprawa w Górnych Łużycach. Na tym terenie 
nie było scentralizowanej organizacji kościoła luterańskiego w postaci nadkon- 
systorza. Sprawy wyznaniowe po części podlegały kompetencji stanów, po części 
kurfirsta jako margrabiego. Po wojnie trzydziestoletniej stany nie prowadziły 
w Górnych Łużycach świadomej polityki germanizacyjnej. Ich zasługą było nawet 
nieświadome, choć realne przyczynienie się do rozwoju górnoserbołużyckiego ję
zyka literackiego, gdyż na ich zlecenie w drugiej połowie XVII w. i w pierwszej 
ćwierci XVIII w. przeprowadzono szerokie prace nad przekładem biblii i innych 
ksiąg kościelnych na język serbołużycki. Przekład doskonalono przez wiele lat, 
a w pracy nad nim zaangażowani byli najwybitniejsi pastorzy serbołużyccy5 *.

Według niektórych uczonych niemieckich0 hallski ośrodek pietystów, do któ
rego zwolenników lub sympatyków zaliczano niektórych najmożniejszych feuda- 
łów górno- i dolnołużyckich, nie przyczynił się w żadnym stopniu do obrony 
interesów narodowości serbołużyckiej. Widać to wyraźnie na przykładzie państw 
stanowych Mużaków i Żary—Trzebiel, których właściciele, Callenbergowie i Prom- 
nitzowie, przyczynili się poważnie do germanizacji Serbołużyczan na podległym 
im terenie7.

Wydaje się, że Autor niesłusznie kładzie nacisk na silniejszy przebieg akcji 
germanizacyjnej w brandenburskim (a potem pruskim) powiecie chociebuskim. 
Po wojnie trzydziestoletniej wielu Serbołużyczan znajdowało oparcie przeciwko

4 F. M ě t š k, Stosunki demograficzne i narodowościowe w państwie stano
wym Barsć—Brody od końca XVII w. (Dolne Łużyce) (Studia i Materiały z Dzie
jów Śląska, t. V, Wrocław 1963).

5 T e n ż e ,  Der Anteil der Stände des Markgraftums Oberlausitz an der 
Entstehung der obersorbischen Schriftsprache (1668—1728) (Zeitschrift für slavische 
Philologie, t. XXVIII, 1959. z. 1, s. 122—148).

G E. Wi n t e r ,  Die Pflege der ivest- und südslawischen Sprachen in Halle 
im 18. Jahrhundert, Berlin 1954, s. 32.

7 F. M ě t š k, Stawoknjejski absolutizm w Muźakowskej a w Zarowskej w 17. 
a 18. lětstotku a jeho zakłady a wuskutki (Historiski Letopis, 1956, nr 3, s. 22—54).



germanizacji właśnie w tym powiecie. Dopiero od rządów króla-kaprala Fryderyka 
Wilhelma I sytuacja zmieniła się tam radykalnie.

Sporo nieścisłości i błędów popełnił Autor przy omawianiu wypadków poli
tycznych z dziejów Łużyc. Na s. 59 pisze np., że „Serbowie łużyccy ofiarowali 
Pepinowi Krótkiemu swą pomoc przeciwko Sasom”. Należało przy tym zaznaczyć, 
że był to okres walk między Pepinem Krótkim a jego bratem o tron. Gryfowi 
udało się pozyskać przeciwko bratu Sasów, z którymi Serbołużyczanie pozostawali 
w stanie nieustannej wojny. Pepin zatem szukał pomocy u Serbołużyczan, z tym 
jednak, że sam ich o nią poprosił, a nie oni mu ją ofiarowali. Omawiając dzieje 
Serbołużyczan w czasach Karola Wielkiego (s. 60—62) i jego podboje na Wschodzie 
Autor nie wspomina ani słowa o doniosłych przemianach wewnętrznych, jakie 
dokonały się na interesującym nas terenie. W okresie walk z Karolem Wielkim 
nastąpiło tam przejście od niewolnictwa patriarchalnego do wczesnego feudalizmu, 
zostały stworzone gospodarczo-społeczne podstawy do powstania jednolitego pań
stwa serbołużyckiego. Pisząc o chrystianizacji Łużyc Autor wspomina o utworzeniu 
diecezji miśnieńskiej w 967 r., a jednocześnie wspomina o utworzeniu dekanatu 
w Budziszynie. Nie zaznacza jednak, że wówczas Budziszyn jako stolica Milczan 
nie znajdował się jeszcze pod panowaniem niemieckim. Dekanat budziszyński 
został stworzony dopiero w 250 lat po powstaniu diecezji miśnieńskiej, tj. w 1213 r.

Nieścisłe jest także datowanie zwierzchnictwa czeskiego nad Łużycami od 
1136 r. (s. 73), gdyż nie licząc przejściowego okresu lat 1076—1086 można o nim 
mówić dopiero od 1158 r. Równie niezgodne z prawdą jest twierdzenie, że „potem 
[tj. od 1254 r. — J.L.] przez szereg lat znów całymi Łużycami rządzili Niemcy. 
Dopiero król czeski Jan Luksemburczyk odebrał im w 1319 r. Budziszyn, a w dzie
sięć lat później Zgorzelec” (s. 74). Po pierwsze, dynastia askańska z Branden
burgii panowała w latach 1254—1319 nie w całych Łużycach, gdyż pod rządami 
czeskimi pozostała ziemia żytawska, a po drugie, Jan Luksemburczyk nie odebrał 
Brandenburczykom Budziszyna, ponieważ po wymarciu wspomnianej wyżej dynastii 
Łużyce uzyskały pełną niezależność i same za cenę niezwykle ważnych przywi
lejów, podobnych do naszego przywileju koszyckiego, wybrały króla czeskiego 
na margrabiego Górnych Łużyc. Dalej w 1355 r. Górne Łużyce zostały włączone 
do Korony Czeskiej. Dolne Łużyce zostały włączone do Korony Czeskiej nie 
w 1370 r. (s. 74), lecz w 1369 bądź 1373 r. Niesłusznie Autor twierdzi (s. 74), że 
potem aż do 1620 r. całe Łużyce pozostawały w związku państwowym z Czechami, 
gdyż — jak sam zaznacza (s. 79) — w 1448 r., ostatecznie w 1462 r. został od 
nich oderwany obwód chociebuski zajęty przez margrabiów brandenburskich.

Pisząc o wojnie szmalkaldzkiej (s. 82) Autor również nie ustrzegł się pomyłek. 
W czasie jej trwania Ferdynand I nie był przecież jeszcze cesarzem niemieckim, 
tylko królem czeskim. Cesarzem został dopiero w 1556 r. po abdykacji Karola V. 
Wydaje się też, że Autor przecenia nieco skutki represji, jakie spotkały konfede
rację 6 miast górnołużyckich w wyniku tej wojny. Miasta bowiem szybko otrząsnęły 
się z nich i odzyskały nie tylko pierwotną pozycję ekonomiczną w kraju, ale także 
znaczenie polityczne. Z podobnymi uproszczeniami i błędami spotykamy się także, 
gdy chodzi o przedstawienie początków wojny trzydziestoletniej (s. 83). W chwili 
jej wybuchu (defenestracja praska z 23 V 1618 r.) Ferdynand II nie był jeszcze 
cesarzem, tylko od 1617 r. królem czeskim, a od 1618 r. królem węgierskim; na 
tronie cesarskim zasiadał Maciej. Duże nieścisłości zawiera ustęp mówiący o przej
ściu Łużyc pod panowanie saskie (s. 84). Jak wiadomo, w okresie powstania 
czeskiego stany łużyckie po pewnych wahaniach opowiedziały się po stronie 
powstańczego rządu czeskiego. Natomiast elektor saski Jan Jerzy I wziął od 
1620 r. udział w działaniach wojennych jako sojusznik Habsburgów, za co Ferdy-



nand II tytułem zwrotu kosztów wojennych obiecał mu w 1620 r. oddanie w zastaw 
hipoteczny Łużyc. Obietnicę tę zrealizował dopiero na mocy tzw. recesu immisyj- 
nego w 1623 r., a nie — jak pisze W. Kochański — w 1624 r. Należy przy tym 
z całym naciskiem podkreślić, że nie było to oddanie Łużyc jako lenna cesarskiego, 
lecz tylko zastaw hipoteczny. Łużyce jako lenno otrzymał bowiem Jan Jerzy I do
piero w 1635 r. na mocy recesu praskiego. Nie wiadomo, na jakiej podstawie Autor 
twierdzi, że w 1625 r. nastąpiło odłączenie Łużyc od Czech (s. 313). Chodziło mu' 
chyba o rok 1635, ale i to nie jest słuszne, ponieważ mimo przejścia pod pano
wanie saskie Łużyce nadal pozostały członkiem Korony Czeskiej. Zerwanie 
związków państwowych z Czechami nastąpiło dopiero w początkach XIX w. 
Nieścisłe jest wreszcie twierdzenie, że Ferdynand II „w Pradze uznał Łużyce za 
dziedziczną własność książąt saskich z dynastii Wettynów” (s. 84). Do sukcesji 
w Łużyc ach dopuszczona była tylko linia elektorska Wettynów, a więc albertyńska. 
Wykluczono natomiast od niej linię ernestyńską Wettynów.

Sporo omyłek znajduje się w części recenzowanej pracy zatytułowanej „Po
stacie z tej książki”. Na wstępie jedna uwaga ogólna. Przy władcach utarło si-i 
podawanie dat ich panowania, a nie życia. Tymczasem Autor niemal z reguły 
stosuje drugi sposób. Z ważniejszych omyłek i nieścisłości na sprostowanie zasłu
gują następujące: Bolesław Śmiały urodził się około 1042 r., a nie w 1039 r.; 
królem polskim został on dopiero w 1076 r., a nie w 1058 r. (s. 288). August II 
Mocny (s. 287) był królem polskim w latach 1697—1706 i 1709—1733, a nie — jak 
Autor podaje — w latach 1697—1704 i 1709—1733, tronu polskiego zrzekł się bowiem 
nie w 1704 r., lecz w dwa lata później na mocy traktatu altransztadzkiego. Dago
bert I (s. 290) był królem frankijskim dopiero od 629 r., a od 622 r. tylko 
Austrazji. Karol Wielki (s. 296) urodził się w 747, a nie w 742 r. Od 768 r. rządził 
on wspólnie z bratem Karlomanem, a dopiero od 771 r. sam. Ludwik I Pobożny 
(s. 299) już w 813 r. został współregentem ojca, tj. królem frankijskim, a w 816 r. 
cesarzem rzymskim. Największą gafę popełnił Autor przy królach pruskich, myląc 
Fryderyka I z Fryderykiem Wilhelmem I (s. 292). Fryderyk I wstąpił na tron 
brandenburski jako Fryderyk III w 1688 r., a potem w 1701 r. koronował się 
na króla pruskiego. Natomiast Fryderyk Wilhelm I panował w latach 1713—1740. 
Fryderyk II, nazywany niesłusznie Fryderykiem Wielkim, wstąpił na tron dopiero 
w 1740 r., a nie w 1713 r. Zagarnięcie Śląska przez niego dokonało się w 1741 r.

Dużym walorem recenzowanej pracy jest przystępny styl, wartka narracja 
i zwięzłość wykładu. Uściślenie niektórych zbyt pochopnie sformułowanych sądów 
oraz usunięcie pomyłek zwiększyłoby znacznie jej wartość popularyzatorską i pro
pagandową. Należy wyrazić nadzieję, że w następnym wydaniu usterki te zo
staną usunięte.

Józef Leszczyński

HISTORICKÉ STUDIE, VIII, Bratislava 1963, Vydavatelstvo Slovenskej Aka
demie Vied, s. 240.

Najnowszy tom wydawanych przez Instytut Historyczny Słowackiej Akademii 
Nauk „Studiów Historycznych” jest pozycją cenną i ciekawą nie tylko dla spec
jalistów zajmujących się historią Czechosłowacji. Dla nas, Polaków, przedstawia 
on dużą wartość zarówno ze względu na niektóre prace o szerszym, środkowoeuro
pejskim znaczeniu, jak i pewną ilość konkretnych danych związanych z historią 
Polski.



Dla historyków polskich bodajże najbardziej interesujący jest pierwszy arty
kuł zbioru, J. Butvina, poświęcony dążeniom zjednoczeniowym w słowackim ruchu 
narodowym w trzydziestych latach XIX w. (Zjednocowacie snahy v slovenskom 
národnom hnutí w tridsiatych rokoch 19. storočia). Autor przedstawia w nim 
skomplikowaną strukturę słowackiego ruchu narodowego, w którym rolę hegemona 
odgrywała drobna burżuazja i inteligencja. Podstawową kwestią tego ruchu, 
wokół której toczyła się w owym okresie dyskusja między słowackimi działaczami 
narodowymi, była sprawa pisowni i słowackiego języka literackiego. Słowacy kato
licy reprezentowali pogląd, że literackim językiem narodu słowackiego winien 
zostać dialekt zachodniosłowacki, rozpowszechniony w piśmiennictwie przez Anto
niego Bernolaka, tzw. „bernoläcztina”, gdy Słowacy ewangelicy opowiadali się za 
używanym przez nich w obrzędach liturgicznych językiem staroczeskim. Ze spo
rami o język łączyły się też spory o pojęcie narodu słowackiego. Katolicy głosili 
hasła całkowitej odrębności narodowej Słowaków, natomiast ewangelicy uważali 
naród słowacki za „część czechosłowackiego języka i plemienia”. Na czele „czecho
słowackiego” ugrupowania ewangelickiego stał pastor Jan Kollar. W połowie 
lat trzydziestych XIX w. zwyciężyły tendencje zjednoczeniowe. W 1834 r. zało
żono Towarzystwo Miłośników Mowy i Literatury Słowackiej, skupiające zarówno 
„bernolakowców”, jak i ewangelików (prezesem został Kollar), którego celem 
była wspólna walka o język i kulturę s^wacką niezależnie od wiary i rodzaju 
używanej pisowni. Dzięki bernolakowcom w drugiej połowie lat trzydziestych 
XIX w. wśród młodego pokolenia zapanowała świadomość pełnej odrębności naro
dowej Słowaków, a demokratyzacja słowackiego ruchu narodowego prowadziła 
do przyjęcia za język literacki mowy ludu — słowackiego. Na rozwój słowackiego 
ruchu narodowego wpływały kontakty z czeskim i polskim ruchem narodowym. 
Z czeskich działaczy narodowych bliski kontakt ze Słowakami utrzymywali: 
Fr. C. Kampelik, K. S. Amerling, W. Szturc i inni. Ich celem było zbliżenie Cze
chów i Słowaków dla wspólnej obrony przed wpływami niemieckimi i węgierski
mi. Dość złożone było oddziaływanie polskiego ruchu narodowego na stosunki 
w Słowacji. Z jednej strony aktywność patriotyczna i walki narodowo-społeczne. 
Polaków pobudzały ducha narodowego na Węgrzech, co prowadziło do ożywiania 
się węgierskich dążeń madiaryzacji Słowaków. Z drugiej strony zaś polski ruch 
narodowy i demokratyczny oddziaływał też bezpośrednio na Słowację, przyczy
niając się tam do szerzenia się idei walki o język i kulturę słowacką oraz haseł 
demokratycznych. Autor wspomina o udziale znanych Słowaków (Sama Chałupki, 
J. Lechotskiego, J. P. Bella) w powstaniu listopadowym. Na formowanie się 
światopoglądu ówczesnych przywódców słowackich miały też pewien wpływ kon
takty z polską młodzieżą akademicką w Wiedniu, który według słów K. S. Amer- 
linga był wtedy „sercem słowiańskiego wolnego świata”, oraz ze Stowarzyszeniem 
Ludu Polskiego za pośrednictwem związanego z tą organizacją Fr. C. Kampelika. 
Artykuł pracownika Uniwersytetu Bratysławskiego, J. Butvina, nie tylko poszerza 
naszą wiedzę o słowackim ruchu narodowym, lecz przynosi również nowe infor
macje o tradycjach współpracy postępowych działaczy narodowych słowackich, 
czeskich i polskich.

Inny charakter ma rozprawa K. Rebro (Gabinet Nauk Prawnych Słowackiej 
Akademii Nauk w Bratysławie), dotycząca praw chłopów słowackich do ziemi 
w okresie feudalizmu (K otázke práv poddaného k usadlosti do r. 1848). Kwestia 
stosunku ch’opa do ziemi w epoce feudalnej zajmowała w ostatnim okresie 
wielu historyków radzieckich, polskich, czeskich i węgierskich, którzy wskazywali 
na istnienie tzw. podzielonego prawa własności. Autor analizuje zagadnienie 
w okresie reform oświecenia i ,w pierwszej połowie XIX w. Główną jego tezą jest,



że w Słowacji nie istniała chłopska własność podległa, lecz monopol na wyłączną 
własność ziemi aż do uwłaszczenia posiadali feudałowie. Przeciwstawia się przy 
tym zdecydowanie zdaniom historyków węgierskich, twierdzących, iż reformy 
oświeceniowe usunęły w cień feudalne prawo własności, pozbawiły go praktycz
nego znaczenia (M. Sarlós) czy że wytworzyło się w drodze kompromisu między 
życiem a normami prawnymi pojęcie poddańczej nieruchomości i prawo chłopów 
do dysponowania ziemią. Skromny postęp — według Autora — przyniosło dopie
ro sejmowe ustawodawstwo urbarialne lat 1832—1836, zezwalające sprzedawać 
chłopom dokonane przez nich inwestycje razem z użytkowaniem dzierżonego przez 
nich gruntu. Dla badaczy stosunków wiejskich praca ta posiada dość duże znacze
nie. Poza bowiem jasnym przedstawieniem stosunku chłopa do ziemi na terenie 
Słowacji zawiera szereg zdań polemicznych dotyczących takich spraw, ,jak sto
sunki między władzą państwową, feudałami a chłopami, charakter reform oświe
ceniowych, wreszcie zagadnienie własności podległej na szerszym tle środkowo
europejskim.

J. Blaškovič (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze) zajął się 
stosunkami wewnętrznymi w Słowacji w czasie okupacji tureckiej w latach 
1543—1687 (K dějinám, tureckej okupácie na Slovensku), problemem mało zbada
nym. Autor zamieszcza przegląd tureckiego materiału rękopiśmiennego przecho
wywanego w niektórych archiwach słowackich i zagranicznych. Na przykładzie 
dokumentów z Rimavskiej Soboty próbuje wskazać, jakiego typu wiadomości 
zawierają wymienione źródła tureckie. Są to wiadomości dotyczące stosunków 
wiejskich, administracji, podatków i handlu. Ciekawa jest m. in. wzmianka, że 
wśród rozległych kontaktów handlowych ziem słowackich prowadzący na tamtej
szym terenie wielki handel kupcy Debreczyna eksportowali towary nie tylko do 
Istambułu, Wiednia, Norymbergi czy Wenecji, lecz również i do Warszawy. Dla 
zademonstrowania tureckiego materiału archiwalnego dodano w przekładzie sło
wackim 9 dokumentów z Rimavskiej Soboty. Dodatek ten nie przedstawia ani 
całości materiału źródłowego, ani nie wyciąga dogłębnych wniosków z źródeł, które 
w nim wymieniono. Zachodzi pytanie, czy publikowanie tego rodzaju pozycji jest 
w ogóle celowe? Ma zapewne to sens jako rejestracja poznanych już przez 
Autora źródeł, udostępniająca je innym historykom, a zarazem demonstracja pro
blemów oraz potrzeby ich badania.

Alżbieta Gáscová z Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii Nauk w Bra
tysławie pisze o podatkach miejskich 'w  Bardejowie w pierwszej połowie XV w. 
(K zdaneniu bardejovského obyvatelstva v prvej polovici 15. storočia). Zachowały 
się z tego czasu dwa typy spisów podatkowych Bardejowa: regestrum taxae (gdzie 
podawano należności podatkowe we florenach i denarach) i regestrum de tractibus, 
zwane też Strichguth, gdzie podawano obciążenie podatkowe w sztrychach, pół- 
sztrychach i nie znanych bliżej jednostkach börer. Sztrychy — nasypne miary zbo
żowe — występowały na Węgrzech również jako miary powierzchni. Autorka 
zwraca uwagę, że listy regestrum de tractibus nie zawierają wielu nazwisk wystę
pujących w spisach taxae, a zwłaszcza nazwisk podnajemców. W listach regestrum 
de tractibus występują natomiast czasem nazwiska osób. których brak w regestrum 
taxae. Są to bądź wdowy, bądź ludzie, którzy nie mieszkali stale w Bardejowie. 
lecz posiadali tam jedynie swoje pola. Autorka stawia w podsumowaniu artykułu 
następującą hipotezę: podatek de tractibus, mierzony według powierzchni po
siadłości, był podatkiem starszym, który w pierwszej połowie XV w. stopniowo 
zastępowano nowego rodzaju podatkiem, ustalanym nie według powierzchni, lecz 
według szacunkowej wartości nieruchomości — taxa. Hipoteza ta może budzić 
pewne zastrzeżenia. O ile można zgodzić się z Autorką, że podatek pobierany



od nieruchomości wymierzany wedle jej rozmiarów zastępowano nowym podat- 
kiem-taksą, o tyle trudno uznać za pewne, że taksa ta dotyczyła tylko majątku 
nieruchomego. W ten sposób nie obciążano by wcale podatkiem rzemieślników 
nie posiadających własnych pól czy domów, co wydaje się w świetle stosunków 
w innych miastach średniowiecza raczej mało prawdopodobne. Nie jest też w pełni 
przekonywające uznanie w tym wypadku sztrychów za jednostki miary po
wierzchni. Może były to tylko jednostki miary nasypnej, w której płacono poda
tek zbożowy od pól mieszczan. Taksę pieniężną pobierano natomiast od oszacowanej 
wartości profesji poszczególnych obywateli (od rzemiosła, handlu itp.). Za tym 
przemawiałby fakt, że taksę przestawały płacić wdowy, które płaciły nadal podatek 
de tractibus. Z czasem zapewne podatek de tractibus zreluowano na pieniądze 
i wciągnięto bezpośrednio do taksy. Szkoda, że Autorka analizując ciekawe spisy 
podatkowe ograniczyła się jedynie do przedstawionego wyżej zagadnienia, a nie 
próbowała na ich podstawie przeprowadzić szerszych badań nad stosunkami 
społecznymi w średniowiecznym Bardejcwie. Być może, że poświęci ona temu 
zagadnieniu odrębne studium. Problematyka społeczna mniejszych miast średnio
wiecza jest jeszcze wciąż słabo zbadana, a potrzeba nowych prac z tego zakresu 
ciągle pilna.

Lubomir Havlik (Instytut Słowiański Czechosłowackiej Akademii Nauk w Brnie) 
umieścił w „Studiach Historycznych” obszerną rozprawę o stosunku Państwa 
Wielkomorawskiego do Rzeszy Frankońskiej (Velká Morava a Franská řiše). Autor 
podkreśla fakt, że literatura historyczna tematu nie opiera się na ogół na syste
matycznej analizie źródeł, lecz na przestarzałych interpretacjach. Zarzuca też tej 
literaturze, że traktuje zagadnienie z prawno-politycznego punktu widzenia, 
a stosunki prawno-polityczne odbiegały od realnej rzeczywistości. Tego rodzaju 
podejście metodologiczne ma szersze znaczenie i zasługuje na szczególne pod
kreślenie. Historycy bowiem wczesnego średniowiecza przypisują często zbyt 
wielkie znaczenie pojedynczym słowom czy formułom prawnym źródeł, które 
nie były w stanie odzwierciedlać prawdziwych faktów czy stosunków. W wyniku 
dokładnej analizy źródeł i wydarzeń z dziejów Wielkich Moraw L. Havlik dowiódł 
w sposób przekonywający, że mimo nieustannych agresywnych akcji frankońskich 
wczesnofeudalne Państwo Wielkomorawskie przez cały IX i początek X w. było 
w pełni niezależnym i realnie suwerennym krajem, .którego suwerenność została 
również pod względem polityczno-prawnym w r. 880 uznana przez kurię rzymską.

Interesujący tom zamykają drobne przyczynki: A. Spieszą o rzemiośle w re
jonie Nitry w XVII w. i P. Stribrnego o rozwoju narodowości słowackiej w Tren- 
czynie, oraz listy Macieja Bela do akademików petersburskich opublikowane przez 
J. Vavrę.

Roman Heck

F. S m a h e l ,  HUMANISMUS V DOBĚ PODĚBRADSKÉ (Rozpr. CSl. AV. 
1963, z. 6, s. 102).

Przed przystąpieniem do omawiania pracy Smahela trzeba dla uniknięcia 
nieporozumień zacytować definicję renesansu i humanizmu, jaką daje Autor1. Za 
renesans uważa on cywilizację społeczeństwa włoskiego XIV—XVI wieku, a zwłasz

1 Autor poświęcił zresztą zagadnieniu osobny artykuł; por. F. S ma h e l .  
Základní problematika renesance a humanismu (CSl. Cas. Histor., VII, 1959. 
s. 142 nn.).



cza Włoch północnych, przy czym za punkt wyjścia przyjmuje zmiany ekonomicz
ne i społeczne, jakie dokonywały się tam od XII w. Pod określeniem humanizmu 
rozumie natomiast ideologię i poglądy ludzi doby renesansu, wyróżniając jako 
nurty główne humanizm burżuazyjny erudytów i humanizm ludowy, a jako nurty 
uboczne humanizm arystokratyczny i humanizm chrześcijański (s. 3—4).

Definicja nie jest bezsporna; dyskusja z nią, która z konieczności musiałaby 
nawiązywać do bogatej literatury przedmiotu, zbyt daleko jednak zaprowadziłaby 
nas w ramach recenzji omawianej książki, zwłaszcza że Autor nie zawsze trzyma 
się konsekwentnie własnej definicji, a w toku wywodów przeważają w niektórych 
ustępach rozważania nad personalnymi i książkowymi związkami Czech z Wło
chami, których znaczenie — mimo odżegnywania się od postaw starej literatury — 
Autor chyba przecenia.

Smahel nie stawia sobie za cel wydobycia nowych szczegółów faktograficz
nych, co — jak podkreśla — byłoby trudne w stosunku do dotychczasowej acz 
rozproszonej, ale bardzo bogatej literatury przedmiotu. Celem je?o jest raczej syn
teza zagadnienia wychodząca z marksistowskich założeń metodologicznych. Trzeba 
jednak stwierdzić, że dla czytelnika zagranicznego, zwłaszcza śląskiego, faktograficz
na strona tego rodzaju sumującej książki jest instruktywna i pożyteczna, choć nie
kiedy (np. problem wpływu dzieł Eneasza Selviusza z Historia Bohemiae na czele) 
odnosi się wrażenie pewnego niedosytu. Z drugiej strony jednak rozdziały o hu
manizmie na uniwersytecie (włącznie ze związkami Czech z uniwersytetami 
włoskimi), o humanizmie w piśmiennictwie czeskim czy o najwybitniejszym huma
niście czeskim tej doby, Janie z Rabsteinu, informują w sposób wystarczający. 
Nie jest zresztą rewelacją, że w omawianym okresie humanizm był w Czechach 
nurtem raczej skromnym i słabym.

Przejdźmy wreszcie do tego, co Autor uważa za główny cel swej pracy: do 
syntezy zagadnienia z punktu widzenia metodologii marksistowskiej. Zadanie nie 
jest łatwe. Wszelka z metodologicznych marksistowskich założeń wychodząca ocena 
okresu podiebradzkiego musi brać za punkt wyjścia rozwój Czech w okresie po
przednim, charakter ruchu husyckiego i stopień zawartych w nim elementów 
preburżuazyjnych. Sprawa mimo oficjalnego stanowiska historiografii czeskiej, 
określającej „husycki ruch rewolucyjny” jako wstępny stopień rewolucji burżua- 
zyjnej, jest otwarta2. Nie wchodząc znowu w tym miejscu w rozstrzyganie 
kwestii, trzeba stwierdzić: im zdecydowaniej przyznawalibyśmy ruchowi husyckie- 
mu charakter rewolucji preburżuazyjnej, tym więcej należałoby się spodziewać 
równoległości czeskich elementów rodzimych w tym, co Autor nazywa humaniz
mem, zalążków nowoczesnego myślenia z wpływami włoskimi, a nie tylko śladów 
percepcji.

Autor stawia sobie w założeniu pytanie, czy były w Czechach doby podie- 
bradzkiej gospodarczo-społeczne warunki percepcji wpływów włoskich. Odpowiada 
na nie wprawdzie twierdząco, ale w sposób — trzeba powiedzieć — ostrożny. 
Stwierdza kurczenie się na niektórych obszarach Czech majątku kościelnego, 
wzrost posiadłości ziemskich mieszczan i w zasadzie tylko bardzo niewielkie 
zmiany w stosunkach feudalnych na korzyść stosunków preburżuazyjnych.

2 Por. ostatnio uwagi B. Töpfera dotyczące książki R. K a l i v o d y ,  Husitská 
ideologie. Praha 1961, jakie wypowiada w artykule: Fragen der hussitischen 
revolutionären Bewegung (Ztschr. f. Gesch. Wiss.. 1963, z. 1, s. 146 nn). Z drugiej 
strony jednak, jeśli chodzi o przełomowe znaczenie husytyzmu w rozwoju knltury, 
warto zwrócić uwagę na artykuł F. S e i b t a ,  Die Hussitemeit als Kulturepoche 
(Histor. Ztschr., CXCV, 1962).



W związku z tym w rozdziale poświęconym warunkom percepcji mówi głównie 
o warunkach „zewnętrznych”, podróżach, akcjach dyplomatycznych itd.

Jeśli już tak stawiać kwestię, ciśnie się nieuchronnie pytanie: czy zapładnia- 
jący wpływ mógł iść tylko z Włoch? Jaka była rola krajów sąsiednich, głównie 
Węgier, Polski, także Niemiec? Bardzo ciekawe też byłoby zagadnienie, jaką rolę 
ze względu na swoje specyficzne położenie polityczne odegrał Śląsk?

Drugie metodologiczne pytanie, jakie sobie stawia Autor, dotyczy społecznego 
wydźwięku, społecznego wpływu humanizmu w Czechach w omawianym okresie. 
Okazuje się, że jego treść społeczpa była nadzwyczajnie uboga. Był tak pozbawiony 
haseł antyfeudalnych czy bodaj ideologii mieszczańskiej, że bez sprzeciwu przyj
mowała go szlachta czy katolicka hierarchia kościelna.

Autor kończy książkę stwierdzeniem, że włoski humanizm literacko-naukowy 
przeszczepiony do Czech stracił wiele ze swej specyfiki. „Nie chodzi jednak o to — 
pisze Śmahel — co humanizm przez to przeniesienie u nas stracił, ale co kultura 
narodowa z humanizmu zyskała” (s. 91).

Książka Śmahela jest mimo trudności metodologicznych, z którymi walczył 
Autor — a może właśnie dzięki ujawnieniu tych trudności — bardzo instruktywna 
nie tylko dla oceny okresu podiebradzkiego, ale i całego czeskiego pocesu dzie
jowego XIV-XV w.

E. Maleczyńska

250 JAHRE STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR MEISSEN, I960, 
s. 213 + 4 nlb., 48 fotokopii.

Recenzowana książka jest pracą popularnonaukową, zbiorową, składającą się, 
nie licząc krótkiego wstępu, z pięciu artykułów.

Manufaktura miśnieńska to rzadki typ zakładu przemysłowego, którego 
początki sięgają jeszcze epoki feudalnej. Rozwój jej przypada na czasy formacji 
kapitalistycznej, aby trwać dalej do dziś dnia. Godny podkreślenia jest fakt, że 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej z okazji jubileuszów poważniejszych 
zakładów przeinysłowych wydaje się popularne publikacje, dotyczące ich przesz
łości, jak i osiągnięć współczesnych, łączy to bowiem załogę z jej warsztatem 
pracy, ma również poważne znaczenie dla popularyzacji historii regionalnej.

W słowie wstępnym omówiono cel wydania niniejszej pracy. W odezwie, jaką 
skierowano z okazji jubileuszu do robotników;' artystów i inżynierów, podkreślono 
wzrost znaczenia manufaktury miśnieńskiej na rynku krajowym i zagranicznym, 
gdzie jej wyroby z marką „niebieskie miecze” są pilnie poszukiwane..

W pierwszym artykule R. Forberger zajmuje.się rolą manufaktury miśnień
skiej w dziejach saskich manufaktur. Autor wyzyskał w nim swój dorobek nauko
wy z wydanej w 1958 r. pracy Die Manufakturen in Sachsen .vom Ende des 16. bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Zainteresowanych odsyłamy do naszej recenzji 
o tej pracy, która ukazała się w 4 numerze „Sobótki” z 1961 r. Warto jednak 
zwrócić uwagę na 3 rozdział artykułu, omawiający szczególny wpływ manufaktury 
porcelany miśnieńskiej na rozwój kooperacji pracy w przemyśle. Autor łączy 
go z XVIII w., okresem rozkwitu manufaktur, kiedy to podział pracy- w manu
fakturach dochodzi do szczytu. Pojawiają się dłużej trwające manufaktury, choć 
były nierentowne i wymagały subwencji państwa. W takim to okresie powstała 
manufaktura miśnieńska, spóźniony twór systemu feudalnego. Z czasem manufak



turę zmechanizowano, uchodziła za tzw. „Bergfabrik”. We własnym zakresie wy
twarzała sobie urządzenia i narzędzia, jak też szkoliła zawodowo robotników. Dla 
ulżenia swego losu zakładali robotnicy różne stowarzyszenia usługowe, jak np. kasy 
pogrzebowe, pożyczkowe i wdowie. Instytucje te były wyrazem solidarności ro
botników w walce klasowej z właścicielami manufaktur. Szybko wzrastał w ma
nufakturze postęp techniczny. Kiedy w 1720 r. produkcja porcelany odbywała się 
w 5 operacjach, to w 1763 r. już w 13. Porcelana miśnieńska powoli zdobywała 
sobie rynek zbytu. Z czasem manufaktura osiągnęła pozycję monopolową w Euro
pie (brak manufaktur ułatwiał jej tę rolę). Mimo prosperity zakładu powodziło 
się robotnikom nie najlepiej. Wyzyskiwano ich ekstensywnie (przez wielogo
dzinną dniówkę). Po 1763 r. manufaktura zatrudniała dużo kobiet,' których płaca 
początkowo wynosiła w przybliżeniu 1h płacy mężczyzn.

W drugim artykule O. Wałacha przedstawił dzieje manufaktury miśnieńskiej. 
Inicjatywę jej założenia dał sam król saski, który poparł usiłowania wynalazców: 
Jana Fryderyka Boettgera oraz fizyka Waltera Ehrenfryda von Tschirnhausen, stwa
rzając im laboratorium w Dreźnie. Po przeprowadzeniu wielu prób Boettger 
złożył 28 marca 1709 r. memoriał w sprawie swoich wynalazków. Powołana ko
misja z radcą górniczym Pabstem von Ohain na czele, jako głównym ekspertem 
i znawcą, zatwierdziła je. Boettger proponował wybudowanie 6 manufaktur, od
dzielnych zakładów, związanych z produkcją różnych gatunków porcelany. Naj
pierw uruchomiono „fabrykę” białej porcelany (w 1710 r.). Wyroby manufaktury 
miśnieńskiej pojawiły się po raz pierwszy na targach lipskich w 1713 r. Po 5 la
tach manufaktura dysponowła już dużym wyborem waz, dzbanów, filiżanek, 
konwi i misek. W zakładzie obowiązywała tajemnica produkcji: w związku z nią 
ograniczano wolność robotników. Tak np. administrator manufaktury Boettger 
przebywał w Dreźnie pod silną kontrolą.

Administracja zakładu działała sprawnie. W Dreźnie posiadała manufaktura 
swoje magazyny, w których gromadziła różne wyroby z porcelany. W 1731 r. kie
rownictwo manufaktury przejął osobiście król. Interesował się on jej rozwojem, 
rozbudową i mechanizacją. Sam inicjował postęp techniczny. Manufaktura zresztą 
pracowała w zasadzie na potrzeby dworu. Duże zasługi dla postępu technicznego 
położyli: modelarz Jan Joachim Kaendler i Hoeroldt. Zakład eksportował swoje 
wyroby za granicę. Odbiorcami były: Anglia, Francja, Bałkany i Turcja. Po 
śmierci Augusta Mocnego (w 1733 r.) nastąpił okres wegetacji manufaktury. Pro
dukcja porcelany wzrosła nieco w czasie drugiej wojny śląskiej, mimo to wojny 
śląskie ujemnie odbiły się na rozwoju zakładu. Na dobre ruszyła produkcja dopiero 
po pokoju w Huberstsburgu. Załoga manufaktury miśnieńskiej liczyła już w 1765 r. 
731 ludzi. W okresie późniejszym konkurentami jej były zakłady w Sevřeš, 
Wiedniu i Paryżu. I znów nastąpił upadek manufaktury. Robotnicy byli źle wy
nagradzani, nawet poniżej minimum kosztów utrzymania. Od 6 czerwca 1807 r. 
państwo udzielało manufakturze subsydium w wysokości 5000 tal. miesięcznie. 
Rząd zamierzał nawet zamknąć zakład na skutek jego nierentowności, ale inter
wencja robotników, którzy pracowali latami za 2/3 wynagrodzenia nominalnego, 
przeszkodziła temu. Wojny napoleońskie wzmogły jeszcze zahamowanie produkcji. 
W 1814 r. produkcja ruszyła dalej. Wytwarzano przeważnie wyroby luksusowo, 
a więc dla wąskiego kręgu odbiorców. Powstanie w 1834 r. Związku Celnego 
(zniesienie ceł) uratowało manufakturę od upadku. Przeprowadzona w tym 
czasie techniczna i ekonomiczna reorganizacja zakładu dała w końcu wyniki. 
Duże zasługi położył na tym polu Kühn, wynalazca szklistego złota. Wprowadził 
on w manufakturze piece okrągłe ogrzewane parą zamiast opału drzewnego 
i węgla. Był również pierwszym historykiem zakładu. Na przełomie XIX i XX w



starano się dostosować produkcję do potrzeb masowego odbiorcy. Po pierwszej 
wojnie światowej nastały lata kryzysu gospodarczego. Odbił się on i na rozwoju 
manufaktury. Zakład nabył Maksymilian Adolf Pfeifer. W latach międzywojennych 
manufaktura produkowała według starych wzorów. W okresie hitlerowskim 
starano się wykorzystać produkcję manufaktury do celów propagandowych 
(plakaty, obrazy, wazy). Warto wspomnieć, że manufaktura posiadała od 1916 r. 
własne muzeum.

W następnym artykule E. Schrauber omówił powojenny rozwój manu
faktury, tj. od 1945 r. do dni jubileuszowych (1960 r.). Na podkreślenie zasłu
guje współpraca niemieckiej klasy robotniczej i żołnierzy radzieckich w urucho
mieniu manufaktury po kapitulacji Niemiec. Początkowo manufaktura była pod 
zarządem radzieckim. Produkowano przeważnie porcelanę domową, a mniej luksu
sowej. Kierownictwo zakładu przejęli robotnicy. Kadrę techniczną zastąpili 
doświadczeni majstrowie i wysoko wykwalifikowani robotnicy. O rozwoju manu
faktury świadczy urządzona 15 września 1945 r. wystawa jej wyrobów. W 1955 r. 
rozszerzono produkcję artystyczną. Od 1952 r. manufaktura produkuje na eksport, 
który początkowo szedł do krajów socjalistycznych, a z czasem objął i kraje 
kapitalistyczne. W 1959 r. (uchwalenie planu 7-letniego) manufaktura postanowiła 
kontynuować produkcję porcelany klasycznej.

M. Miedels w swym artykule zajął się techniką produkcji manufaktury 
od czasu wynalezienia porcelany do teraźniejszości. Importowana droga porcelana 
chińska była przyczyną prób wynalezienia porcelany czynionych w Europie 
począwszy od 1470 r. (w Wenecji). Próby takie przeprowadzali garncarze w Niem
czech, Francji, Italii i Holandii, którzy starali się naśladować porcelanę chińską. 
Czas wynalezienia porcelany saskiej przypada na lata 1705—1710. Przyrodnik 
i matematyk Walter Ehrenfried von Tschirnhausen usiłował już w 1694 r. 
metodą naukową rozwiązać problem porcelany. Wynalazek ten udał się, gdy 
wziął do pomocy Jana Fryderyka Boettgera. Europejską porcelanę twardą 
wynaleziono w Dreźnie w 1709 r. (na sposób ceramiczny), następnie udoskonalono 
jej malowanie. Malowano glazurą na opal i perłą. Szczyt postępu technicznego 
przypada na lata 1775—1813. Niebieskie miecze elektorskie — znak wyrobów — 
świadczą o dobrej jakości produkcji. W 1852 r. uruchomiono w manufakturze 
miśnieńskiej pierwszą maszynę parową, a więc zakład przeistoczył się z przed
siębiorstwa manufakturowego w fabrykę sensu stricto. Od 1876 r. Miśnia sprze
daje farby u siebie produkowane w 46 odmianach. Ważną rolę w rozwoju 
postępu technicznego odegrały w latach 1866—1918 wyższe szkoły i instytuty 
badań koncernów ceramicznych. Napęd elektryczny zastosowano w niektórych 
warsztatach „manufaktury” już przed 1908 r. W czasie drugiej wojny światowej 
przeważnie produkowano tu na potrzeby wojenne. Po wojnie produkcję wojenną 
zdemontowano, a powojenny chaos został opanowany wkrótce przy pomocy władz 
radzieckich.

W ostatnim artykule O. Walcha zajął się rozwojem artystycznym manufaktury. 
Początkowo malowano na porcelanie „atlasy”, postacie niezwyciężone. Naślado
wano wzory azjatyckie, a zwłaszcza chińskie. Oprócz wzorów chińskich brano 
obrazy z życia (motywy morskie, chłopskie, batalistyczne). Od 1731 r. malowano 
figury zwierząt, a od 1735 r. — ubiory dworu, jak też widoki i kwiaty. W 1763 r. 
pojawiły się portrety miniaturowe. Potem aż do XX w. nastąpił upadek arty
styczny — malowano popiersia portretowe i plakaty. Z kolei występuje drugie 
rokoko. W pierwszej połowie XX w. malowano także motywy ze świata zwie
rzęcego.



Książka, choć napisana popularnie, zaopatrzona jest w niezbędny aparat 
naukowy, wyzyskano w części także archiwalia (akta zakładu). 48 fotokopii 
jak i kilka rysunków z zakresu techniki produkcji i rozwoju sztuki wzbogaca 
tę cenną pozycję. Praca jest ciekawie napisana, sięgnie po nią i pracownik 
naukowy zajmujący się przemysłem manufakturowym.

Wl. Pyrek

J. Wą s i c k i ,  ZIEMIE POLSKIE POD ZABOREM PRUSKIM. PRUSY 
NOWOWSCHODNIE (NEUOSTPREUSSEN) 1795—1806, Poznań 1963, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, t. XX, z. 1, s. 284, 
mapa.

W ostatnich miesiącach na półkach księgarskich pojawiła się nowa obszerna 
publikacja Jana Wąsickiego poświęcona historycznoprawnej problematyce ziem 
polskich pod zaborem pruskim. Spod pióra tego samego Autora przed sześciu 
laty wyszło studium na temat Prus Południowych w latach 1793—18061 i nikt 
bardziej nie był powołany do opracowania monografii Prus Nowowschodnich 
od tego wytrawnego badacza.

Podjęty przez niego temat jest interesujący przede wszystkim z dwu 
względów. Po pierwsze, dotyczy on kwestii zupełnie zaniedbanych i z reguły 
pomijanych w polskiej literaturze i w ten sposób wypełnia poważną lukę 
w dotychczasowej historiografii. Po drugie, praca J. Wąsickiego przynosi bogac
two faktów i ocen, rzucających światło na problem o wiele szerszy, jakim jest 
kwestia włączania do organizmu państwowego Prus nowo zagrabianych obsza
rów. Ten właśnie drugi aspekt jest szczególnie cenny dla czytelnika interesu
jącego się historią Śląska. Oto bowiem polityka władz państwowych wobec 
ziem trzeciego rozbioru, określonych następnie (wraz z niewielką częścią dotych
czasowych Frus Południowych) mianem Prus Nowowschodnich, była niczym 
innym, jak tylko wypadkową doświadczeń uzyskanych na Śląsku w drugiej 
połowie XVIII w. oraz w Prusach Zachodnich i Południowych po rozbiorach. 
Jest wielką zasługą Autora, że tę właśnie zależność zawsze ma na względzie 
i zawsze z naciskiem podkreśla ją w swoich wywodach.

Materiał pracy został w zasadzie uszeregowany chronologicznie, z rozbiciem 
na dwie części. Pierwsza dotyczy okresu przejściowego, mianowicie lat 1795—1796. 
Część druga poświęcona jest latom 1797—1807 1 2. Cezura ta i uzasadnienie przyję
tej periodyzacji nie zostały jednak w pracy wyraźnie powiedziane. Lakonicznie 
zasygnalizowano je we wstępie (s. 17), nie poświęcając im już żadnej uwagi na 
początkowych stronicach części drugiej, co może dezorientować mniej uważ
nego czytelnika. Dopiero w pierwszych zdaniach trzeciego rozdziału drugiej 
części (s. 161) słyszymy o pracach nad ostatecznym zorganizowaniem prowincji 
Prus Nowowschodnich w styczniu 1797 r., co dopiero, połączone z wypowiedzią 
ze wstępu, daje wyjaśnienie przyjętych czasowych podziałów.

1 J. W ą s i c k i ,  Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe. 
1792—1806, Wrocław 1957.

2 Tutaj wkradła się do pracy omyłka korektorska, tytuł bowiem określa 
zasięg czasowy do 1806 r.



Układ materiału wewnątrz każdej z tych dwu części łączy w sobie cechy 
układu rzeczowego i chronologicznego. Trudno sobie wyobrazić tego rodzaju 
pracę co recenzowana, aby rzeczowo nie grupowała zagadnień. Mimo to jednak 
w ramach każdej z tych rzeczowo wyodrębnionych dziedzin ponosi Autora 
pasja historyka i przedstawia interesujące go w danej chwili instytucje 
również w ich statu nascendi, w chronologicznym następstwie faktów.

Zasięg zagadnień ujętych wywodami pracy i przyjęty w obu częściach sche
mat rozdziałów pozostaje w najściślejszym związku . z układem treści poprzed
niej pracy J. Wąsickiego, dotyczącej Prus Południowych. I tak w części pierwszej 
najpierw omówiono pruską okupację wojskową ziem polskich w latach 1794— 
1796, następnie stanowisko ludności polskiej wobec zaborcy, wreszcie tymczasową 
organizację władz prowincjonalnych. Część drugą otwierają uwagi o sytuacji 
politycznej na ziemiach trzeciego zaboru (zresztą potraktowane bardzo wąsko, 
w ograniczeniu do reakcji na wiadomość o spisku Gorzkowskiego i marszu 
Deniski), po czym został omówiony ustrój społeczny Prus No wo wschodnich oraz 
szczegółowo ostateczna organizacja władz tej prowincji. Obie części mają swe 
odrębne podsumowania. Dla części pierwszej stanowi je ustęp zatytułowany 
„Wnioski”, dla części pozostałej zaś „Zakończenie” o charakterystycznym pod
tytule „Prusy Nowowschodnie po ukończeniu ich organizacji”. Tu zresztą Autor 

~ sam sobie uczynił krzywdę, ponieważ uwagi zawarte w „Zakończeniu” odnoszą 
się również do części pierwszej i zbyteczne było zacieśnienie podane w podty
tule.

W zestawieniu z konstrukcją pracy na temat „Prus Południowych” stwier
dzamy tylko nieznaczne odrębności, jak np. w pełni słuszne przeniesienie spraw 
organizacji wyznaniowych z rozdziału o ustroju społecznym do uwag o organi
zacji władz prowincji, objęcie pracą ustroju szkolnego itp.

Przyjęcie przez Autora formy potoczystej chronologicznej narracji niewątpli
wie ułatwia zrozumienie zachodzących procesów, niemniej jednak utrudnia 
znalezienie szczegółowych danych, tak często potrzebnych historykowi państwa 
i prawa. Niewygodzie tej w swej pracy na temat Prus Południowych Autor 
zapobiegł przez dołączenie trzech skorowidzów (szczególnie trzeciego: wykaz 
zagadnień). Szkoda bardzo, że zrezygnował z tego w niniejszej publikacji. Szkoda 
również, że choćby w spisie rzěczy nie wymienił wszystkich ustępów, które 
w pracy noszą odrębne tytuły. Wydaje się, że do tej ostatniej decyzji skłoniła 
Autora dążność do większego upodobnienia układu materiału do pracy na temat 
Prus Południowych.

Po powyższych uwagach należałoby przedstawić choć w skrócie treść wywo
dów zawartych w recenzowanej pracy. Wydaje się jednak, że z trudu tego 
można zrezygnować. W pracy o Prusach Nowowschodnich czytelnik znajdzie 
bowiem wszystko, co go interesuje z zakresu ustroju i sądowego prawa, o ile 
nie są to rzeczy już poprzednio powiedziane przez Autora w studium o Prusach 
Południowych. Ogromna szczegółowość zgromadzonych tu informacji, ich dosko
nałe źródłowe udokumentowanie, połączone z dalekim spojrzeniem historyka, 
czynią z tej książki pozycję o bardzo poważnej wartości.

*  *

Przy lekturze książek J. Wąsickiego nasuwa się jeszcze kilka dalszycn 
problemów, które teraz postaramy się pokrótce omówić. Pierwszy dotyczy 
szczególnego sposobu opisywania interesujących go instytucji, który Autor zasto
sował w obu ostatnich swych pracach. Syntezy dziejów państwa i prawa mają



od dawna ustalony swój wewnętrzny układ i konstrukcyjny schemat. Element 
chronologiczny stanowi w nich jedynie (lub przede wszystkim) dobitnie wy
odrębniona i konsekwentnie zachowywana periodyzacja. W ramach tak wydzie
lonych odcinków czasowych (okresów, etapów) zachowuje się ścisły układ 
rzeczowy, i to głównie w ujęciu statycznym. Przez to ostatnie rozumiemy, iż 
nawet gdy w danym okresie instytucja przeżyła określone zmiany, to w tekście 
zostawia się tylko kolejne gotowe formy w ich chronologicznym następstwie 
i nie opisuje się procesów, które do tych przekształceń doprowadziły.

W odróżnieniu od tego „klasycznego” układu syntez z dziedziny historii 
państwa i prawa analityczne monografie historycznoprawne nie są oparte na 
schemacie periodyzacyjnym. Dotycząc instytucji rzeczowo wyodrębnionej, przed
stawiają ją one w rozwoju historycznym, z szerokim uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań i procesów, które zdeterminowały jej powstanie i późniejszą 
ewolucję.

Patrząc na obie prace J. Wąsickiego trzeba stwierdzić, że są one tworem 
stojącym na pograniczu obu wymienionych form. Cechuje je wyraźny schemat 
periodyzacyjny, rzeczowy układ kwestii w ramach chronologicznych przedziałów, 
równocześnie jednak są one wzbogacone przez szczegółowe przedstawienie prze
biegających ewolucji, ich przesłanek oraz społeczno-politycznych uwarunkowań. 
Zastosowanie takiego opisu może pozbawia pracę podręcznikowej przejrzystości, 
w każdym razie jednak nie odbiera jej charakteru historycznoprawnej syntezy.

J. Wąsicki mógł sobie pozwolić na tego rodzaju rozwinięcie swych wywodów, 
ponieważ obie jego prace obejmują tylko bardzo wąskie zasięgi czasowe: 13 
bądź 11 lat. Jest rzeczą oczywistą, że w syntezie dotyczącej długich stuleci 
metoda taka (nawet gdyby istniały odpowiednio szczegółowe źródła) nie mogłaby 
być w równej mierze zastosowana. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że 
zastosowany przez J. Wąsickiego sposób ujmowania zagadnień jest w pewnej 
mierze narzucony przez obfitość zachowanych źródeł. Oto bowiem niewątpliwie 
w pewnej mierze zbliżoną postać ma narracja cennego studium prof. K. Grzy
bowskiego o ustroju Galicji3 oraz opublikowany w ubiegłym roku pierwszy tom 
Historii państwa i prawa Polski 1918—19394.

Wreszcie pragnęlibyśmy zwrócić uwagę na sprawę terminologii. J. Wąsicki 
mówiąc o licznych instytucjach przejściowych bądź na stałe wprowadzanych 
przez pruskie władze, które je przeszczepiały na teren zaborów z innych 
terytoriów państwa pruskiego lub tworzyły specjalnie na ziemiach zabranych, 
wszędzie musi wprowadzać terminy w języku polskim w miejsce urzędowych 
nazw niemieckich. Jak trudna jest to sprawa i jak kłopotliwa, wie dobrze 
każdy, kto parał się niemiecką urzędową terminologią, szczególnie XVIII i XIX w. 
Trzeba przyznać, że Autor z reguły wychodzi tu obronną ręką, choć czasem 
jest niekonsekwentny w swym nazewnictwie (np. przemienne stosowanie nazw 
„radca sprawiedliwości” i „radca sądowy” — s. 79). Oczywiście na temat pew
nych nazw dałoby się dyskutować, w każdym razie jednak należy pamiętać, że 
terminy wprowadzone przez J. Wąsickiego w pewnym stopniu wiążą już później
szych autorów, zajmujących się tymi sprawami. Ustalenie tego nazewnictwa 
jest poważną zasługą J. Wąsickiego.

Kończąc niniejsze uwagi należałoby życzyć Autorowi, aby jak najrychlej

3 K. G r z y b o w s k i ,  Galicja 1848—1914, Wrocław 1959.
4 Historia państwa i prawa Polski 1918—1939, część I, pod. red. Franciszka 

Ryszki, Warszawa 1962.



mógł przystąpić do analogicznych opracowań dotyczących Prus Zachodnich i Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego i aby w ten sposób zamknął cenny cykl studiów 
nad ziemiami polskimi pod zaborem pruskim.

Kazimierz Orzechowski

F. F. Mü l l e r ,  DEUTSCHLAND—ZANZIBAR—OSTAFRIKA. GESCHICHTE 
EINER DEUTSCHEN KOLONIALEROBERUNG 1884—1890, Berlin 1959, s. 582.

Przy okazji kilku spostrzeżeń na temat pracy Müllera pragnęlibyśmy zwrócić 
uwagę na powstanie w NRD jednego z działów historiografa, mianowicie historii 
kolonializmu. W porównaniu do istnej powodzi prac na ten temat na Zachodzie 
badania w tym zakresie są stosunkowo słabo rozwinięte w krajach socjalistycz
nych. Łatwym do zrozumienia powodem jest tutaj brak odpowiednich zasobów 
źródłowych. Tymczasem NRD znalazła się w korzystniejszej sytuacji wobec prze
kazania jej przez ZSRR zespołu Sekretariatu Rzeszy do spraw kolonii, a następnie 
przez Chiny zespołu przedstawicielstwa niemieckiego w Pekinie, niezależnie od 
posiadania przez nią innych, mniej ważnych materiałów. Powstała też specjalna 
grupa badaczy, głównie w Berlinie i Lipsku. Już w 1954 r. prof. Markow opubli
kował rodzaj artykułu programowego *, a jako wynik pracy od kilku lat ukazują 
się rozprawy o różnych rozmiarach i charakterze.

Polityki niemieckiej w Chinach dotyczy książka H. Stoeckera oraz artykuły 
F. Kleina i K. Mehnera2. Wyzyskanie materiałów przedstawicielstwa pekińskiego 
pozwoliło dorzucić wiele szczegółów do poznania rozwoju wpływów Niemiec na 
Dalekim Wschodzie. L. Rathmann opublikował popularyzacyjną książkę o świecie 
arabskim3, która częściowo łączy się także z dziejami kolonializmu. M. Kossok 
ogłosił przyczynek do wyzyskiwania Niemców w Paragwaju dla celów hitle
rowskich 4.

Więcej uwagi skupiła na sobie polityka kolonialna Niemiec w Afryce zarówno 
ze względu na większe znaczenie tamtejszej kolonii, jak i bogatsze zasoby archi
walne. Kilka artykułów na ten temat napisał H. Loth, zwracając uwagę zwłaszcza 
na rolę odgrywaną przez misje B. H. Kühne omówił tworzenie V kolumny z Niem- 1

1 Fragen der Genesis und Bedeutung des vorimperialistischen Kolonialsystems 
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschaftliche 
und sprachwissenschaftliche Reihe, 1954/5, z. 1/2).

2 H. S t o e c k e r ,  Deutschland und China im 19. Jahrhundert, Berlin 1958; 
F. K l e i n ,  Uber die Verfälschung der historischen Wahrheit in der Aktenpubli
kation „Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871—1914” (Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 1959, z. 2); t e n ż e ,  Zur China-Politik des deutschen 
Imperialismus im Jahre 1900 (tamże, 1960, z. 4); K. Me h n e r ,  Weimar-Kanton. 
Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen in den Jahren 
1921—4 (Wissenschaftliche Zeitschrift .. ., Leipzig, 1958/9, z. 1).

3 Araber stehen auf, Berlin 1960.
4 Die Mennonitensiedlungen Paragways in den Jahren 1935—1939 (Zeitschrift.. .,

1960, z. 2). .
5 Die Gründung von Deutsch-Ostafrika und die Missionen (Wissenschaftliche 

Zeitschrift . .. ,  Leipzig, 1958/9, z. 2); Die Ketzerbewegung in Südwestafrika, ihre 
Vorgeschichte und ihre Grenzen im Freiheitskriege 1904 bis 1906 (tamże, 1959/1960, 
z. 3); Die politische Zusammenarbeit der christlichen Mission mit der deutschen 
Kolonialmacht in Afrika (Zeitschrift. .., 1959, z. 6).



ców w tym rejonie przez państwo hitlerowskie6. Drobniejsze przyczynki podali 
U. Stoepei i H. Drechsler7, w końcu pojawiły się poważniejsze prace Biittnera 
i Miilleraa. Jest rzeczą charakterystyczną, że historiografia zachodnioniemiecka, 
która bardzo często prace historyczne z NRD traktuje per non est, w tym wy
padku musiała podejść do sprawy poważniej8 *. Prace przynoszą obfity materiał 
faktyczny i ściśle łączą politykę kolonialną z zagadnieniami wewnętrznymi Nie
miec tego okresu.

Właśnie ta ostatnia cecha powoduje, że w zakresie zagadnień, w których 
czytelnik polski może być raczej odbiorcą niż krytykiem, warto zwrócić większą 
uwagę na wspomniane książki. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładnej 
analizy treści, uwagi nasze mają charakter informacyjny, a nie krytyczny, nie
mniej pragniemy zaznaczyć na przykładzie książki Miillera te sprawy, które mogą 
być ważne dla polskiego badacza.

Spośród wstępu i 16 rozdziałów najciekawsze wydają się nam rozdziały: I. — 
„Die Gesellschaft für Deutsche Kolonisation”, III. — „Die Deutsch-Ostafrika
nische Gesellschaft”, IV. — „Der Alldeutsche Verband von 1886 und die Entstehung 
der Deutschen Kolonialgesellschaft” oraz XIII. — „Die ostafrikanische Vorlage”

Bardzo ciekawe są uwagi dotyczące powstawania organizacji, które Jürgen 
Kuczyński zaliczył do organizacji propagandowych imperializmu. Technika po
wstawania, skład społeczny oraz przemiany wewnętrzne dają pole do porównań 
z innymi organizacjami, w tej liczbie także i z hakatą. Dodać warto, że w po
dobny sposób powstawały też inne związki kolonialne prócz wymienionych przez 
Autora10. Interesujące jest śledzenie procesu, który spowodował, że związki two
rzone przez eksploratorów i drobnomieszczańskich awanturników opanowywane 
były przez przedstawicieli wielkiego kapitału. Niewątpliwie zjawisko to było spe
cyficzne dla organizacji kolonialnych, nie miało takiego znaczenia dla związków, 
w których możliwości zysków nie przedstawiały się równie obiecująco. Ważne 
są również uwagi o roli wład? i poszczególnych przedstawicieli rządu, w tej liczbie 
także i Bismarcka.

Polityka kolonialna miała ogromne znaczenie dla powstawania związków szo
winistycznych w ogólności. Widać to po próbie utworzenia Związku Wszechnie- 
mieckiego w 1886 r., próbie nieudanej zresztą i przedwczesnej, ale niemniej jednak 
ciekawej. Obok walki nacjonalistycznej w prowincjach polskich i na terenie mo~

6 Die fünfte Kolonne des faschistischen deutschen Imperialismus in Südwest
afrika (1933—1939) (Zeitschrift..., 1960, z. 4); Zur Kolonialpolitik des faschistischen 
deutschen Imperialismus (1933—1939) tamże, 1961, z. 3).

7 U. S t o e p e i ,  Der Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag der Han
sestädte mit Sansibar 1859—61 (Wissenschaftliche Zeitschrift . .. ,  Leipzig, 1954/5, 
z. 1/2); H. D r e c h s l e r ,  Die deutsche Kolonialpolitik in Südwestafrika (Wissen
schaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Gesellschaftliche und 
sprachwissenschaftliche Reihe, 1959/60, z. 1—2).

8 K. B ü t t n e r ,  Die Anfänge der deutschen Kolonialpolitik in Ostafrika, Ber
lin 1959; poza omawianą książką: F. F. Mü l l e r ,  Über neue Versuche einer Re
habilitierung des deutschen Kolonialismus und die koloniale Wirklichkeit (Wissen
schaftliche Zeitschrift .. ., Berlin, 1959/60, z. 1—2).

6 Por. np. W. D r ä s c h e  r, Deutsche Kolonialgeschichte in kommunistischer 
Sicht (Das Historisch-Politische Buch, 1960, nr 9 — o pracach Büttnera i Mül- 
lera); O. F. R a u m  (Historische Zeitschrift, CXCIII, 1961, s. 158—163 — ree. 
książki Müllera).

10 L. S a n d e r ,  Geschichte der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwest
afrika, t. I, Berlin 1912.



narchii austro-węgierskiej ekspansja kolonialna stała, jak można sądzić po wyni
kach pracy Miillera, u podstawy szerzenia nacjonalizmu w społeczeństwie nie
mieckim. problemu tak istotnego dla ery wilhelmińskiej.

Adam Galos

F. B i a ł y ,  GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁOWCÓW GÓRNICZO- 
HUTNICZYCH 1854—1914, Katowice 1963, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 185+5 nlb.

W wyniku wnikliwych poszukiwań archiwalnych Autor napisał ciekawą 
monografię Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w la
tach 1854—1914, wzbogacając naszą literaturę o Górnym Śląsku jeszcze jedną 
pozycją. Praca przedstawia dzieje wpływowej organizacji kapitalistycznej. Kapi
taliści zrzeszeni w Związku Przemysłowców interesowali się każdą sprawą 
związaną z przemysłem, o ile miała wpływ na interesy posiadaczy górnośląskich.

Działalność organizacji przypada na czasy, kiedy w ekonomice Górnego 
Śląska dokonują się duże przemiany, kiedy w przemyśle następuje przejście 
od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego. Przemiany w prze
myśle nie pozostały bez -wpływu na Związek Przemysłowców. Znalazło to odbicie 
w działalności organizacji, którą Związek Przemysłowców rozszerzał stopniowo 
zgodnie z narastającymi potrzebami. Po założeniu Związku Przemysłowców 
w 1854 r. w Królewskiej Hucie prace jego obejmowały problematykę techniczną. 
Od 1861 r. organizacja spełnia także rolę gospodarczą, zwłaszcza od lat siedem
dziesiątych, w związku z prosperity gospodarczą i kryzysem. Wypadki te miały 
wpływ na położenie robotników górnośląskich. Sytuacja robotników stopniowo 
pogarszała się, nastąpiły strajki. To powodowało wzrost zainteresowań sprawami 
robotniczymi, do tego stopnia, że nawet zrzeszeni właściciele Górnego Śląska 
kierowali akcjami godzącymi w ruch robotniczy.

Broniąc interesów burżuazji Górnego Śląska, Związek Przemysłowców 
popierał, obiektywnie rzecz biorąc, germanizację miejscowej ludności polskiej, 
zwłaszcza w ostatnich kilkunastu -latach przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej, kiedy pełnił funkcję ośrodka kierującego walką wymierzoną przeciwko 
polskości, interesował się rozwojem hakaty, popierał działalność nacjonalistycz
nych organizacji niemieckich. Kapitaliści górnośląscy byli zainteresowani w pro
pagowaniu haseł szowinistycznych ze względów narodowych i klasowych, jednakże 
kwestia niezatrudniania obcokrajowców, najczęściej Polaków, nie znalazła apro
baty w Związku Przemysłowców. Uwidoczniło to wyraźnie jego klasowy charakter. 
Ograniczenie bowiem siły roboczej nie leżało w interesie przemysłowców, poświę
cali więc sprawę Reichu na rzecz zwiększenia swych dochodów.

Związek Przemysłowców występował też w obronie, robotników. W jakich 
wypadkach? Jak pisze Autor, wtedy tylko, kiedy właściciele ponosili jak naj
mniej kosztów lub kiedy wymagał tego interes kapitału.

Ciekawie argumentowano swe postępowanie w stosunku do robotników, 
mianowicie że polepszą oni swój byt nie wystąpieniami, lecz spokojną pracą. 
Przewodniczący Związku, F. Bernhardt, po wystąpieniach górpików w maju 
1889 r. twierdził, że przyczyną strajków był przykład robotników zachodnich 
Niemiec, a podwyższenie płac robotników jest niemożliwe ze względów ogólno- 
państwowych, gdyż zwyżka płac w górnictwie spowodowałaby odpływ robotników 
rolnych do miast i w ten sposób nastąpiłoby wyludnienie się wsi pruskiej. 
Argument ów miał przekonać władze o niecelowości podwyżki płac robotniczych 
na Górnym Śląsku, gdzie robotnicy byli płatni najniżej w ówczesnych Niemczech.



W wyniku inicjatywy Związku Przemysłowców Górnośląskich zobowiązano 
się nie podwyższać indywidualnie płac robotników. Zasady wspólnego rozpatry
wania zarobków przestrzegano do 1914 r. Mimo to — jak mówi Autor — 
były wypadki wyłamywania się z umowy i pojedyncze zakłady podwyższały płace 
robotników, gdyż rzeczywistość była inna. Do strajków majowych 1889 r. nie 
nastąpiła poprawa bytu robotników wielkoprzemysłowych, strajki te wpłynęły 
jednak na poprawę sytuacji. Podwyższono zarobki w latach 1890—1911 przeciętnie 
o 52% i skrócono 12-godzinny dzień pracy obowiązujący w górnictwie do 1889 r. 
Podwyżka zarobków nie była jednak równoznaczna z poprawą bytu robotników 
górnośląskich. W początkach XX w. widzimy dalszą zwyżkę cen artykułów 
żywnościowych. Między innymi i z tych powodów wzrastał ruch robotniczy, 
przeciw któremu skierowany był Związek Przemysłowców. Reprezentanci prze
mysłu górniczo-hutniczego uznali Związek Przemysłowców za centralę walki 
z ruchem robotniczym.

Związek Przemysłowców ostro wystąpił przeciwko zakazowi zatrudniania 
kobiet w kopalniach (w 1868 r.) i noweli do ustawy przemysłowej z 1908 r., 
która zabraniała w ogóle pracować kobietom w niektórych dziedzinach prze
mysłu. Protestował także przeciwko ograniczeniom pracy młodocianych w 1881 r 

Jak wynika z recenzowanej pracy, Górnośląski Związek Przemysłowców Gór
niczo-Hutniczych to organizacja, której celem było popieranie posiadaczy górno
śląskich w imię osiągnięcia maksymalnych zysków.

Z kolei przejdźmy do kilku uwag krytycznych. Jednym z ważniejszych man
kamentów pracy jest nieprzeprowadzenie krytyki źródeł, zwłaszcza że główny zrąb 
faktów został oparty na czasopiśmie Związku Przemysłowców „Zeitschrift des Ober- 
schlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins” (s. 9, 10). W czasopiśmie tym 
— jak zaznacza Autor — nie poruszano zagadnień związanych z działalnością 
społeczną i polityczną organizacji. Czy wiadomości z innych dziedzin jej pracy 
publikowane były zgodnie z prawdą? Zestawiając literaturę odnoszącą się do 
Związku Przemysłowców w języku polskim i niemieckim, Autor nie mówi, jakie 
problemy zostały dotychczas opracowane. F. Biały pisze (s. 75) o większym stop
niu zatrudniania kobiet i dzieci na Górnym Śląsku „niż gdzie indziej”. Jakie te
reny ma Autor na myśli? Szkoda, że Autor nie wykorzystał pracy Geschichte 
der Kinderarbeit in Deutschland 1750—1939, t. I, Geschichte, von Jürgen Kuczyń
ski, t. II, Dokumente, von Ruth Hoppe, Berlin 1958. Omawiając akcję socjalną, 
prowadzoną przez kapitalistów, Autor charakteryzuje także działalność konsu- 
mów fabrycznych1. Opiera się jednak na bardzo fragmentarycznych materiałach 
źródłowych. Pomija archiwalia z WAP w Katowicach1 2, gdzie zebrane są mate
riały odnoszące się do konsumów zakładowych.

Druga sprawa to rozróżnienie konsumów fabrycznych od sklepów fabrycz
nych3 (s. 99—101). Sklepy podlegały bezpośrednio zarządom fabryk czy kopalń. 
Konsumy posiadały kolektywny zarząd, radę nadzorczą, członków i statuty, 
które w zasadzie były przestrzegane mimo zdarzających się nadużyć4.

Sprawa konsumów w zakładach przemysłowych na Górnym Śląsku jest 
dosyć skomplikowana. Zarządy 'ich składały się przeważnie z urzędników zakła

1 Inny rodzaj konsumów to konsumy zakładane przez K. Miarkę na Górnym 
Śląsku od 1871 r. Patrz W. T o m a s z e w s k i , ,  Pół wieku polskich spółek zarobko
wych i gospodarczych, t. I—II, Poznań 1912.

2 WAP Katowice, Landratura Katowice, sygn. 256.
a . Katolik”, XXXII, 1899, nr 8; XXXIII 1899, nr 24.
4 Tamże, XXXV, 1902, nr 25.



dowych5, którzy widzieli w konsumach jeśli nie interes właściciela zakładu, 
przy którym istniał konsum, to zwiększenie swych dochodów lub jedno i drugies. 
Z drugiej strony nie ma danych, na podstawie których moglibyśmy sądzić, że 
konsumy zakładowe sprzedawały gorszy towar lub po wyższej cenie, lecz 
wręcz przeciwnie, towary w konsumach były tańsze i lepsze. Z tego względu 
robotnicy zyskiwali na jakości i na cenie zakupywanych towarów, z zasady 
artykułów żywnościowych. Ceny obowiązujące w konsumach miały jeszcze 
i inne znaczenie. Wpływały na wysokość cen towarów sprzedawanych przez 
miejscowych sklepikarzy i handlarzy. Ci musieli stosować się do cen obowiązu
jących w konsumach zakładowych, aby w drodze konkurencji nie stracić nabyw
ców, jakimi byli robotnicy. To pociągnęło za sobą całą kampanię konkurencyjną 
ze strony kupców, skierowaną przeciwko konsumom. Te należały jednak do 
organizacji zrzeszającej konsumy na terenie Górnego Śląska oraz do organizacji 
ogólnoniemieckiej7 i ich pozycja ekonomiczna była bardzo silnas. Dodatnią 
cechą konsumów fabrycznych było i to, że udzielały dywidend od wpłacanych 
przez robotników udziałów Dywidendy wypłacane członkom sięgały nawet 
13% w skali rocznej. W hucie „Laura” w 1896 r. robotnicy otrzymali 13% 
dywidendy, co równało się 46 markom (dla porównania podajemy, że zarobek 
robotnika na powierzchni kopalni „Król” w 1896 r. wynosił przeciętnie miesięcz
nie 52 marki)8 9 10 11. Ujemną stroną konsumów zakładowych były udzielane kredyty. 
Robotnicy zadłużali się często na poczet przyszłych zarobków, przez co uzależ
niali się od zakładów, przy których istniały konsumy. Konsumy zakładowe służyły 
właścicielom, co uznać należy za fakt, ale spełniały też w życiu robotników 
pożyteczną rolę i wskazywały robotnikom drogę do spółdzielczości11.

Przytoczone uwagi nie zmniejszają w niczym wartości pracy, w którą Autor 
włożył dużo solidnego wysiłku, dokonał właściwego wyboru źródeł, wyczerpująco 
omówił zagadnienie i osiągnął zamierzony cel.

Stanislaw Pajączkowski

W. S z e w c z y k ,  LITERATURA NIEMIECKA W XX WIEKU, Katowice 
1962, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 384.

Współczesna literatura niemiecka zajmuje polskiego czytelnika nie tylko 
ze względów czysto artystycznych, lecz również politycznych. Dlatego też zro
zumiałe jest wielkie zainteresowanie, jakie wywołała ostatnia książka W. Szew
czyka o literaturze niemieckiej. W. Szewczyk przedstawia rozwój niemieckiej

8 WAP Katowice, Landratura Katowice, sygn. 256, k. 112.
* H. T o m i c z e k ,  80 lat spółdzielczości rybnicko-wodzislawskiej, maszynopis 

pracy nie publikowanej, Warszawa 1963, s. 89, 94. Praca udostępniona przez 
Autora.

7 Konsumy przyzakładowe na Górnym Śląsku należały do: Freie Vereinigung 
der Konsumvereine des oberschlesischen Berg- und Hutenreviers oraz Allgemeine 
Verbände Deutscher Erwerb- und Wirtschafts-Genossenschaften.

8 Handbuch des oberschlesischen Industriebezirks. Festschrift zum XII. 
Allgemeinen Deutschen Bergmanstag in Breslau, praca zbiorowa, t. II, s. 191.

9 Konsum w Roździeniu-Szopienicach ustanowił dywidendę na 7,5%. Wy
płatę ogłaszał „Katolik”, XXXV, 1900, nr 36.

10 J. J a r o s ,  Historia kopalni „Król” w Chorzowie (1791—1945), Katowice 
1962, s. 169.

11 T o m i c z e k ,  op. cit., s. 84, 94.



twórczości literackiej na przestrzeni lat 1880—1962, a więc okresu niezwykle 
burzliwego i skomplikowanego zarówno w dziejach Niemiec, jak i w ich litera
turze. W pierwszej części charakteryzuje Autor w sposób ogólny wydarzenia 
literackie omawianego okresu, w następnej, „Szkicach do sytuacji”, zajmuje się 
dwoma szczegółowymi problemami, literaturą rewizjonistyczną oraz dziejami 
kultu Eichendorffa. W „Szkicach do portretów”, trzeciej części książki, w centrum 
zainteresowania W. Szewczyka stoi G. Hauptmann, J. Wassermann, E. M. 
Remarque, A. Seghers, T. Mann, H. Piontek i B. Brecht. Uzupełnienie tych 
wywodów stanowi bardzo potrzebny i cenny, choć stosunkowo skromny, słownik 
współczesnych pisarzy niemieckich.

Książka Szewczyka ukazała się jako jubileuszowa 500 edycja Wydawnictwa 
„Śląsk”, posiada bardzo estetyczną szatę graficzną, jest bogato ilustrowana, 
przynosi również wyjątki z dzieł omawianych pisarzy, fotokopie cennych ręko
pisów, a skorowidz nazwisk i spis ilustracji ułatwia korzystanie z dzieła 
Najważniejszą częścią jest niewątpliwie szkic pt. Literatura w XX wieku (s. 9— 
187', co znalazło zresztą wyraz w tytule książki. Rozważania swe rozpoczyna 
W. Szewczyk od naturalizmu, podkreślając ograniczenie „warstwy krytycznej 
utworów tej epoki”. Autor zajmuje się szczególnie T. Fontánem i G. Haupt- 
mannem, omawia również i pisarzy mniejszego formatu, rozprawiając się ostro 
z wieloma z nich, jak np. z Detlevem von Liliencron czy R. Dehmlem. Wydaje 
się jednak, że krytyka tego ostatniego jest nie całkiem słuszna. Należy bowiem 
przypomnieć, że wiersze socjalne Dehmla nalecą do najlepszych tego gatunku 
w literaturze niemieckiej. Krytyczne spojrzenie Szewczyka nie szczędzi nawet 
twórców wysoko przez niego cenionych, jak Rilkego, Georgego czy Hofmanns- 
thala. W centrum bowiem uwagi Szewczyka nie stoi czysta poezja, lecz jej 
konsekwencje ideowe. I tak wykazuje powiązanie pomiędzy doktryną nietzsche- 
ańską a „arystokratyczną, ekskluzywną poezją” Georgego, wskazuje na dekaden
tyzm Hofmannsthala, mający swe źródło w „odwróceniu się od rzeczywistości”. 
Wiele uwagi poświęca W. Szewczyk wielkim realistom niemieckim, braciom 
H. i T. Mannom oraz Hessemu. Skromne ramy recenzji uniemożliwiają prześle
dzenie wywodów Autora o ich rozwoju artystycznym i ideowym. Mówiąc
0 ekspresjonizmie, Autor docenia w pełni znaczenie tego kierunku w rozwoju 
literatury niemieckiej, którego osiągnięcia formalne znajdują nadal zastosowanie 
w literaturze najnowszej. We fragmencie o literaturze lat dwudziestych poświęca 
W. Szewczyk wiele miejsca wczesnej twórczości Brechta. Za H. Mayerem podkreśla, 
iż już wówczas przeszedł Brecht od „schilleryzowania” ekspresjonistów do 
epickiego „szekspiryzowania”, zadając jeszcze raz kłam rozpowszechnionym do 
niedawna krzywdzącym oskarżeniom Brechta o ekspresjonizm. Bardzo wartoś
ciowe są fragmenty dotyczące literatury w III Rzeszy oraz literatury emigra
cyjnej. Z wielką dojrzałością polityczną kreśli W. Szewczyk dwa skrajnie 
przeciwstawne nurty ideowe i artystyczne, znamienne dla literatury Niemców 
w owych tragicznych i ponurych latach. Z całą ostrością przedstawia Auto* 
ideologiczne wahania występujące nawet u takich twórców, jak T. Mann. 
informując polskiego czytelnika o wielu nieznanych na ogół faktach. W. Szew
czyk kończy ten rozdział książki omówieniem twórczości pisarzy NRF, Austrii
1 Szwajcarii oraz analizą piśmiennictwa socjalistycznego w NRD. Znajdujemy 
tutaj nazwiska takich wybitnych twórców, jak J. R. Becher, A. Zweig, A. Seghers 
pisarzy-robotników W. Bredla, H. Marchwitzy i E. Strittmattera.

W. Szewczyk rozpatruje dzieje literatury niemieckiej na tle historyczno- 
rozwojowym, zawsze wychodzi od faktów i na ich podstawie wygłasza sądy. 
Takie podejście do przedmiotu badań umożliwia mu wyjście poza sądy subiek



tywne i nakreślenie obiektywnego, naukowego obrazu dziejów literatury niemiec
kiej omawianej epoki. Ta metoda badań historycznoliterackich w odniesieniu 
do literatury niemieckiej ma szczególne znaczenie wobec zalewu prac idealistycz
nego literaturoznawstwa na Zachodzie. Należy żywić nadzieję, że ostatnia książ
ka W. Szewczyka stanowi zapowiedź jego dalszych badań z tej dziedziny, co 
wobec nikłej ilości tego typu publikacji w naszym obozie nadaje im wysoką 
rangę pionierskiego trudu.

Konrad Gajek

A. R o g a l s k i ,  NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA. FAKTY, KON
FRONTACJE, OPINIE, Poznań 1962, Wydawnictwo Poznańskie, s. 411.

Książka A. Rogalskiego jest niewątpliwie bardzo potrzebna i została — 
jak to z licznych recenzji i głosów prasy wynika — bardzo dobrze przyjęta. 
Zgromadziła ona wiele ciekawych materiałów o NRF. Niestety, nie brak w niej 
i pewnych błędów, niedopatrzeń, uproszczeń. Już w rozdziale pierwszym, zatytu
łowanym „U źródeł siły NRF”, znajdujemy błędne dane o ilości wyprodukowanej 
stali. Rogalski podaje, iż ZSRR wyprodukował w 1957 r. 510 milionów ton stali, 
gdy cała produkcja światowa łącznie z produkcją ZSRR wahała się wówczas 
w granicach 300 milionów ton. Błąd ten stawia pod znakiem zapytania rozważania 
A. Rogalskiego na temat potencjału hutnictwa stalowego w NRF.

Sporo miejsca w swej książce poświęca A. Rogalski sprawom literatury 
niemieckiej. Przedstawia sukcesy pisarzy emigracyjnych i ich działalność poli
tyczną, kreśli dzieje literatury w Niemczech Zachodnich, począwszy od jej „punk
tu zerowego”, w jakim się znalazła po klęsce faszyzmu, aż do 1959 r. Zastrzega 
się przy tym, iż koncentruje swą uwagę na jej stronie ideowej, „nie zagłębiając 
się w szczegółowe rozważania jej walorów czy niedostatków, bądź też właści
wości artystycznych”. Dlatego też słusznie poświęca najwięcej miejsca prozie 
(s. 286—319). Część omówionych w tym rozdziale autorów jest czytelnikowi 
polskiemu znana z przekładów (Kirst, Böll, Plivier, Remarque, Langgässer, 
Borchert, Koeppen, Schalliick, Geissler). Postacią centralną rozdziału o liryce 
(s. 320—331) jest Gottfried Benn. A. Rogalski charakteryzuje jego twórczość 
i wpływ na młodsze pokolenie poetów niemieckich. Autor kreśli również obraz 
życia teatralnego Niemiec Zachodnich oraz twórczości dramatycznej (s. 332—314). 
'Rozważania te uzupełniają rozdziały poświęcone krytyce literackiej oraz literaturze 
neohitler o wskie j.

Niewątpliwą zasługą A. Rogalskiego jest, że podjął się, jako pierwszy 
w Polsce, nakreślenia obrazu literatury zachodnioniemieckiej, zadania interesu
jącego, acz trudnego. Autor opiera swe wywody przede wszystkim na trudno 
u nas dostępnych opracowaniach literaturoznawców i krytyków zachodnich 
(Musch, Horst i in.), streszcza pracowicie mniej lub bardziej szczegółowo 
szereg książek i artykułów i cytuje obszernie. Pewnym niedopatrzeniem jest 
niewątpliwie niezamieszczenie cudzysłowów w przypadku dosłownego przekładu: 
R o g a l s k i :  Herbert Eisenreich, który jako osiemnastoletni chłopiec powołany 
został do wojska, pisze w swej powieści Także w ich grzechu (Auch in ihrer 
Sünde): Wszelkie zło... Ho r s t :  Herbert Eisenreich der als Achtzehnjähriger zuv> 
Kriegsdienst eingezogen wurde, schreibt in seinem Roman Auch in ihrer Sünde: 
Alles Unheil... Czasami jednak streszcza Rogalski zbyt dosłownie. Tak np. 
pisze o liryku niemieckim Celanie, iż jego „Wierszom przyznaje się .metaliczność



i bardzo dużą sugestywność”. To nieudolne określenie oparte jest — jak się 
wydaje — na następującym tekście Horsta: „Die Sprache seiner Lyrik hat etwas 
Federndes, Gestrafftes, dem fast immer ein metalischer Klang beigemischt 
ist .. . Die magische Tendenz moderner Lyrik gelangt bei ihm zu grösster 
Uberzeugunskraft”.

Na stronie 50 i in. mówi A. Rogalski o międzynarodowych sukcesach emi
gracyjnych pisarzy niemieckich. Wymienia książki Remarque’a, Werfla, braci 
Mannów i „Szwajcara” Hessego. Przemilcza natomiast sukcesy pisarzy komuni
stycznych przebywających na Zachodzie. A przecież jednym z bestsellerów był 
Siódmy krzyż Anny Seghers, który tylko w samych USA osiągnął milionowy 
nakład i został sfilmowany. Mówiąc o różnych ośrodkach emigracyjnych, nie 
wymienił Autor bardzo aktywnego ośrodka meksykańskiego (Seghers, Uhse. 
Renn, Abusch, Weiskopf i in.). Do emigrantów moskiewskich zalicza natomiast 
mieszkającego przez cały okres hitleryzmu w Rzeszy Bernarda Kellermanna, 
który „napisał broszurę propagującą reformę rolną w Niemczech”(!).

Przechodząc do omówienia współczesnej literatury niemieckiej, zapoznaje 
A. Rogalski czytelnika m. in. z jej negatywną oceną prawicowego krytyka 
Fryderyka Sieburga i szwajcarskiego literaturoznawcy Waltera Muschga. Opiera
jąc się na tym ostatnim, występuje z twierdzeniem, iż Kafka jest w Niemczech 
Zachodnich „dla większości młodszych czytelników kimś zupełnie nieznanym”. 
A przecież już lata pięćdziesiąte przyniosły w NRF formalną modę na twórczość 
Kafki. To bezkrytyczne przejmowanie już dzisiaj nieaktualnych opinii prowadzi 
niejednokrotnie do sprzeczności w książce A. Rogalskiego. Na s. 273 czytamy: 
„Ale jak dotąd nad zachodnioniemieckim życiem literackim . . .  ciąży beztalen- 
cie, jałowość, bezpłodność, przedsiębiorcza krzątanina pozorująca ruch intelek
tualny. Żadnej propagandzie nie uda się nikogo przekonać, że literatura w Niem
czech Zachodnich nie znajduje się w upadku” (Muschg). Na s. 319 przyznaje 
Autor, iż w NRF pojawiło się wiele „świetnych powieści”. Mówiąc zaś o emi
gracji pisarzy z NRF po drugiej wojnie światowej zalicza do nich Ulricha 
Bechera, który przecież nigdy nie mieszkał w NRF, oraz Giinthera Grassa, 
który przebywał czasowo — jako stypendysta, a nie emigrant — w Paryżu, 
ale mieszka po dzień dzisiejszy w Berlinie.

Nieporozumieniem również jest dziwaczne twierdzenie A. Rogalskiego: „Może 
najbardziej udanym epickim przedsięwzięciem, mającym za temat drugą wojnę 
światową i udział w niej armii niemieckiej, jest, jeśli chodzi o literaturę 
z a c h o d n i o n i e m i e c k ą ,  wielka reportażowa powieść Teodora Plieviera, 
wydana już w roku 1945, a zatytułowana Stalingrad” (s. 301). Jak można zaliczyć 
tę książkę, powstałą w Związku Radzieckim, do literatury zachodnioniemieckiej, 
nie wiadomo. Plievier żył do 1947 r. w Niemczech Wschodnich, później mieszkał 
krótko nad Jeziorem Bodeńskim (o tym wie A. Rogalski, s. 307) i wreszcie 
osiedlił się w Szwajcarii, gdzie zmarł w 1955 r.

Na s. 317 książki czytamy, że współczesna literatura niemiecka „ma związek 
z dzisiejszym życiem, wyrasta z niego i wyraża je”. Na stronie następnej dowia
dujemy się zdumieni, że pisarzy zachodnioniemieckich nie pasjonuje zagadnienie: 
„W jaki sposób da się świat naprawić?”, lecz kwestia: „Jak napisać dobre 
zdanie?” „Bo większości ich obca jest z gruntu wszelka bojowość, wszelka wojow
niczość: ani im w głowie zajmować polemiczne stanowisko wobec ustroju 
mieszczańskiego”. Na następnej stronie zaś w podsumowaniu pisze Rogalski
0 powieści zachodnioniemieckiej: „Można tylko jako rzecz bezsporną podnieść 
to, iż najciekawsze utwory prozatorskie tych czasów zrodziły się z buntu
1 protestu przeciwko panującemu systemowi politycznemu i społecznemu, przeciw



ko panującemu klimatowi kulturalnemu i moralnemu”. W omówieniu prozy 
zachodnioniemieckiej brak takich nazwisk, jak Grass i Johnson, w liryce 
natomiast przynajmniej nazwiska Enzensbergera. Nie wspomina również Rogal
ski o wpływie Brechta na grupę młodszych poetów zachodnioniemieckich.

W omawianej książce znajdujemy także wiele uwag na temat teatru w NRF. 
A. Rogalski zestawił m. in. „listę bolączek”. Należą do nich „trudności finansowe 
teatru” (s. 334); „stabilna sytuacja materialna teatru zachodnioniemieckiego
też jest źródłem jego poważnych niedomagań” (s. 335). Wprawdzie zdania te 
oparte są na dwóch wypowiedziach różnych autorów, niemniej nie zwalnia to 
A. Rogalskiego od obowiązku zajęcia własnego stanowiska. Gdzie indziej Anglik 
Christopher Frey uchodzi za Amerykanina, a świetny satyryk Tucholsky za 
tęgi talent dramaturgiczny.

W odcinku zatytułowanym „Główne kierunki badań literackich” na niecałych 
dwóch stronach „rozprawia” się Rogalski z literaturoznawstwem zachodnioniemiec- 
kim. Jak wynika z jego wywodów, czołowym zachodnioniemieckim krytykiem 
literackim jest Emil Steiger, który jest przecież znanym szwajcarskim teorety
kiem literatury i profesorem germanistyki. A. Rogalski wymienia następnie 
tytuły kilku prac profesorów bądź krytyków zachodnioniemieckich, które niestety 
nic nie mówią czytelnikowi o kierunkach badań literackich w NRF. Brak tuta] 
co wybitniejszych nazwisk. Nawet sławnego Wolfganga Kaysera pominął Rogalski 
w tym kontekście, a profesora Martini nazywa po prostu Martin.

Mówiąc o krytykach niemieckich pominął Rogalski takie głośne nazwiska, 
jak Werner Weber, Rudolf Walter Leonhardt, Max Rychner, Walter Boehlich, 
Joachim Kaiser, ludzi bardziej kompetentnych z naszego punktu widzenia od 
skrajnie prawicowych Sieburga czy Hohoffa.

Również niektóre tłumaczone przez Rogalskiego tytuły książek niemieckich 
domagają się sprostowania: Sie fielen a u s  Gottes Hand (nie von)  = Wypadli 
z bożej ręki (chodzi o ludzi, którzy po wojnie nie mogli wrócić do swojej 
ojczyzny i spotykają się w obozie dla obcokrajowców), tłumaczy Autor Polegli 
z ręki Pana Boga. Tytuł Die Stalinorgel brzmi w jego przekładzie Organy Stalina 
zamiast poprawnie Katiusza.

Powyższe zastrzeżenia nie przekreślają oczywiście potrzeby książki A. Rogal
skiego. Przed opublikowaniem nowego jej wydania powinien jednak Autor 
dokonać skrupulatnego przeglądu tekstu.

Marian Szyrocki

ZIEMIA TRZEBNICKA, Wrocław 1963, z inicjatywy Towarzystwa Miłośni
ków Ziemi Trzebnickiej oraz z funduszów Prezydium Powiatowej Rady Naro
dowej oraz Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego wydał komitet redakcyjny 
pod przewodnictwem Jerzego B. Kosa, okładkę projektował Jacek Sikorski 
Ossolineum, s. 194 + 26 ilustracji + 2 mapy oraz plan Trzebnicy w tekście.

Omawiana pozycja jest przykładem słusznej inicjatywy ośrodków regionalnych 
oraz poparcia, jakiego udzielają tym inicjatywom władze terenowe oraz Wydaw
nictwo Ossolineum które służy radą, pomocą i doświadczeniem w realizacji 
zamierzeń. Jak stwierdza w przedmowie komitet redakcyjny, pierwszą redakcję 
Ziemi trzebnickiej ukończono w 1959 r. Od tego czasu zarówno formę, jak 
i tematykę znacznie poszerzono, szczególnie o dział turystyczny. Zresztą obecny 
tytuł Ziemia trzebnicka nie odpowiada treści, która stanowi swego rodzaju 
kalendarium.



Praca dzieli się na trzy części: 1. Przeszłość i teraźniejszość, zawiera cztery 
artykuły traktujące o dniu dzisiejszym Trzebnicy, o zarysie geograficznym i gospo
darczym powiatu, rozwoju wsi trzebnickiej w latach 1945—1960 w oparciu
0 przeprowadzone ankiety oraz dzieje ziemi trzebnickiej przed wyzwoleniem. 
2. Część druga to Notatnik trzebnicki i Informator turystyczny. 3. Część trzecia 
to wspomnienia z pierwszych lat po wyzwoleniu.

Przedstawiony wyżej układ zawartości części pierwszej nasuwa pewne 
zastrzeżenia. Sprawia on bowiem wrażenie chaosu tematycznego, gdyż poszcze
gólne artykuły ułożono niezgodnie z przyjętymi w praktyce zwyczajami oraz 
kolejnością podaną w podtytule. Czytelnik odnosi wrażenie, że nie napisano ich 
specjalnie dla omawianego wydawnictwa, lecz powstały jako samodzielne całości. 
Stąd też Redakcja miała niewątpliwie trudności w ułożeniu tematycznym tych 
artykułów, które w mniejszym lub większym zakresie poruszają niejednokrotnie 
te same zagadnienia. Jedyny wyjątek stanowi artykuł Ireny Ustymczuk o dzie
jach Trzebnicy; powinien on być zamieszczony po opisie geograficznym. Pozostałe 
artykuły częstokroć omawiają tę samą problematykę jedynie z innego punktu 
widzenia. Stąd np. sprawy rolnictwa znajdujemy zarówno w artykule Jacka 
Łukasiewicza, jak też Jana Kądziołki lub Wiktora Łacha. Byłoby dobrze, gdyby 
Redakcja albo zamówiła u poszczególnych autorów artykuły o ściśle określonej 
tematyce, albo też dostarczone artykuły dostosowała do potrzeb publikacji 
książkowej, przecinając poszczególne kwestie do układu tematycznego. Udział 
autorów można by było zaznaczyć we wstępie lub w tytulariach książki. W ten 
sposób czytelnik uzyskałby interesujący go materiał w sposób bardziej usystema
tyzowany i zwarty. Uwagi powyższe wypowiadamy nie tylko pod adresem 
omawianej publikacji, lecz stanowić one również powinny kryterium oceny 
doboru oraz opracowania redakcyjnego przyszłych publikacji tego typu, ■wydawa
nych jako ■wynik inicjatywy regionalnej, a grupujące często materiały nie powstałe 
w pracowniach uczonych, lecz w odpowiednich komórkach terenowej władzy 
administracyjnej. Poruszyliśmy przykładowo sprawy rolnictwa, gdyż one — jak 
stwierdzają to słusznie Autorzy (s. 10) — zajmują pierwsze miejsce w powiecie
1 stanowią główną troskę władz miejscowych.

Cenne wydaje się zwrócenie uwagi czytelnika, którym w jak najszerszym 
zakresie powinna być rolnicza ludność powiatu, na zagadnienie zmiany struktury 
uprawy oraz hodowli w kierunku zwiększenia zainteresowania warzywnictwem 
i sadownictwem. Należy przy tym dodać, że okręg trzebnicki był tradycyjnym 
okręgiem warzywniczo-sadowniczym o bogatych tradycjach historycznych; należa
łoby to wyzyskać przy układzie aktualnych planów gospodarczych powiatu, 
a wśród ludności spopularyzować minione sukcesy w celu zainteresowania jej 
rozwojem warzywnictwa, chowem lepszych ras bydła lub np. rzeźnej rasy 
drobiu sussex.

W omawianej części szczególnie cenny jest artykuł W. Łacha o rozwoju 
wsi trzebnickiej w latach 1945—1960. Na podstawie ankiet zebranych w wyty
powanych wsiach Autor wysuwa wiele ciekawych wniosków demograficzno- 
-socjologicznych mających duże znaczenie praktyczne. Dotyczą one m. in. kwestii 
migracji ludności wiejskiej do miast, wyludniania się wsi oraz spraw spadko
wych. Wydaje się, iż nie tria powodu do zmartwień, jak to sugeruje Autor, 
że ten najbardziej wiejski powiat z powiatów woj. wrocławskiego posiada 
najniższy wskaźnik miejsc konsumpcyjnych zbiorowego żywienia. Przecież słabe 
uprzemysłowienie, a co za tym idzie — brak potrzeb w zakresie zbiorowego 
żywienia to wystarczająca przyczyna warunkująca ten stan rzeczy. Sugestie 
Autora winny raczej nakłaniać władze terenowe do rozbudowy punktów zbioro



wego żywienia nastawionych na zbiorową turystykę, o której tak często 
wspomina się w omawianej pracy.

W części informacyjnej omówiono najciekawsze miejscowości powiatu, jak 
Trzebnica, Oborniki Śl., Pęgów, Cerekwica, Uraz, Prusice. Jedynie chyba chęć 
opracowania w przyszłości szerszego informatora turystycznego ziemi trzebnickiej 
tłumaczyć może wydawców z zamieszczenia tak skromnych informacji turystycz
nych.

Omawiana publikacja zawiera również 26 ilustracji. Obok nazwisk znanych 
autorów zdjęć, jak Arczyński czy Czelny, znajdują się tu reprodukcje zdjęć 
wykonanych przez amatorów, niestety trudno je ocenić pod względem technicz
nym, gdyż odbiły się na ich jakości znane trudności papierowe.

Mimo kolejnych redakcji omawiana publikacja nie ustrzegła się jednak 
pewnych niedociągnięć redakcyjnych. Czytelnik odnosi wrażenie, że poprawiono 
układ, styl itp., nie sięgnięto natomiast głębiej, do meritum. Świadczyć o tym 
przykładowo może podawanie wskaźników produkcji roślinnej czy zwierzęcej 
z roku 1957 (s. 52). Od tego czasu na pewno wiele spraw uległo zmianom 
na lepsze i byłoby dobrze, gdyby Autorzy podali bądź to nowsze wskaźniki, 
bądź też kilka danych dla szeregu minionych lat, przedstawiając w ten sposób 
dynamikę rozwoju w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Rok 1957 był 
bowiem dla rolnictwa rokiem nietypowym, gdyż był pierwszym rokiem po 
masowej zmianie struktury organizacyjnej wsi (rozwiązanie wielu spółdzielni 
produkcyjnych). To niewątpliwie dla rolnictwa okres burzliwych przemian. 
Dlatego też operowanie danymi dla rolnictwa z 1957 r. jest co najmniej nie
wystarczające, jeżeli nie błędne. Aktualizacja tekstu przydałaby się również 
w drobniejszych wypadkach. Tak np. na s. 19 czytamy, iż „ b u d u j e  s i ę  
szkoły w roku szkolnym 1961/62”. W książce wydanej w 1963 r. na pewno 
należało tego rodzaju usterki usunąć.

Omawiana publikacja ma do spełnienia wielorakie funkcje, m. in. funkcję 
informatora turystycznego. Do tego celu służy zamieszczony plan Trzebnicy 
oraz mapy. Osobiście mam pretensję do Autorów o zamieszczenie mniej niż 
skromnego planu Trzebnicy i okolic oraz stosunkowo mało dokładnej mapy 
powiatu trzebnickiego. Jednostronicowy małego formatu plan Trzebnicy w skali 
1:25 000 to nie tylko szczyt źle pojętej oszczędności, lecz również drażnienie 
czytelnika, który nie znając Trzebnicy chciałby się z planem miasta wybrać 
na jej zwiedzenie. Chociaż turysta zamierzający zwiedzić Trzebnicę i okolice 
nie znajdzie po zniszczeniach wojennych szeregu pięknych zabytków i osobliwości 
oraz pamiątek historycznych (np. domu, w którym w 1703 r. urodziła się Maria 
Katarzyna Leszczyńska, późniejsza żona Ludwika XV), Trzebnica warta jest na 
pewno szerszego spopularyzowania nie tylko wśród mieszkańców Wrocławia jako 
cel niedzielnych wypadów turystycznych, lecz również dla turystów całego kraju. 
Znają ją zapewne- dość liczne rzesze społeczeństwa polskiego, gdyż wraz z Oborni - 
kami stanowi jeden z zespołów uzdrowisk przeciwgruźliczych w Polsce, o czym 
Autorzy może zbyt często informują w różnych partiach książki.

W sumie więc mimo zastrzeżeń i uwag krytycznych pod adresem omawianej 
publikacji posiada ona niewątpliwie wiele cech dodatnich, a mieszkaniec Wrocławia 
czy innego terenu wybierający się w niedzielny ranek lub sobotnie popołudnie 
(z myślą o przenocowanu w chacie turystycznej w Lesie Bukowym w Trzebnicy) 
na weekend do Trzebnicy na pewno znajdzie w niej wiele interesujących i przy
datnych informacji zarówno o mieście, jak i okolicy.

Zygmunt Szkurlatowski


