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Po okresie pewnego zastoju na polu badań nad historią literatury niemieckiej 
ostatnio daje się zauważyć pewne ożywienie. Okrzepła młoda generacja badaczy, 
wychowana w nowych warunkach społeczno-politycznych. Ambicją tych badaczy 
jest nowoczesne przedstawienie dziejów piśmiennictwa niemieckiego na podstawie 
marksistowskiej metody badań historyczno literackich. Ożywienie to notuje się nie 
tylko w NRD, gdzie przystąpiono m. in. do wydania bardzo obszernej, dziesięcio- 
tomowej historii literatury niemieckiej, opracowywanej przez liczny kolektyw głów
nie młodych historyków literatury. Nasza germanistyka współzawodniczy z niemiec
kimi ośrodkami badawczymi. Dużym wydarzeniem stało się wydanie Historii lite
ratury n iem ieckiej w XX wieku, za którą je j autor, Wilhelm Szewczyk, otrzymał 
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Wilhelm Szewczyk, nie związany z żadnym 
konkretnym ośrodkiem akademickim, prowadzi swe badania niejako amatorsko, 
na marginesie swych rozlicznych zajęć publicysty i społecznika. Natomiast Marian 
Szyrocki, związany ze środowiskiem Uniwersytetu Wrocławskiego, jest — że tak 
powiem — profesjonalistą. Ten młody uczony wrocławski w imponującym tempie 
systematycznie powiększa listę publikacji z zakresu historii piśmiennictwa niemiec
kiego. Wydana wiosną bieżącego roku Historia literatury niem ieckiej stanowi cenną 
pomoc dla studiującej młodzieży akademickiej, nauczycieli i szerokiego kręgu czy
telników, zainteresowanych literaturą powszechną. Popularna w założeniu, pozba
wiona jest w zasadzie uciążliwego balastu drobiazgowości, cechującego zazwyczaj 
podręczniki historii literatury. Jest to niezwykle skondensowany, niemniej wy
czerpujący i przejrzysty wykład dziejów piśmiennictwa niemieckiego od pierwszych 
historycznie ewidentnych faktów po czasy najnowsze. Autor zawarł ten przeogrom-. 
ny materiał w szesnastu rozdziałach, poprzedzonych na ogół zwięzłą charaktery
styką stosunków politycznych, społecznych i kulturalnych danej epoki. W rozsąd
nych rozmiarach ujął dzieje literatury starszej, rezerwując słusznie ponad dwie 
trzecie części swej książki na omówienie tych zjawisk, które decydująco zaważyły 
na najnowszych dziejach literatury Niemiec. Rozdziały poświęcone poezji staro- 
germańskiej i rycerskiej czyta się jak powieść. Autor z umiarem dozuje fakty 
historyczne, przeznaczając dużo miejsca na streszczenia i charakterystykę utworów, 
na cgół przecież niedostępnych czytelnikowi. Takie potraktowanie sprawy pozwala 
wciągnąć czytelnika w specyficznie germański i niemiecki świat poezji, legend 
i sag. Osobiście odczuwam w tych rozdziałach brak oryginalnych nazw poszcze
gólnych utworów. Moim zdaniem, można sobie podarować tytuły niemieckie w od
niesieniu do utworów z czasów nowszych, są one bowiem na ogół znane bądź też 
zadomowione w polskim tłumaczeniu. Jednak nazwy typu M erseburger Zauber
sprüche, Sachsenspiegel, Ezzolied itp. należałoby podać obok nazw tłumaczonych,



gdyż posiadają już wartość imion własnych. Podobnie nie wyobrażam sobie nie
mieckiego tekstu literatury polskiej bez podania oryginalnej nazwy np. Bogurodzicy. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że konsekwentne podawanie nazw oryginalnych obok 
tłumaczonych byłoby kłopotliwe, jednak brak takiej konsekwencji byłby nawet 
mile widziany. Zresztą Autor sam odczuwał brak tych nazw i podaje w kilku 
miejsecach tytuły niemieckie, szeroko stosuje nazwy łacińskie (nie zawsze potrzeb
nie), a w przypadku Muspilli używa tego tytułu bez objaśnienia jego znaczenia, 
choć byłoby to wskazane. Nieco gorzej wypadł rozdział szósty, poświęcony litera
turze wieków XIV----- XVI. Tu przytłacza czytelnika wielka ilość suchych faktów,
nazwisk, dat i tytułów, które na ogół nie są poparte opisem. Autor, ograniczony 
zakreślonymi ramami książki, winien był zrezygnować w tym rozdziale z wielu 
mniej ważnych informacji na rzecz charakterystyki najistotniejszych zjawisk tego 
niezwykle płodnego w produkcję literacką i ąuasi-literacką okresu.

Jak można się było spodziewać po Autorze opracowań monograficznych tej 
epoki, wiek XVII potraktowany został z większym pietyzmem niż poprzednie. Jest 
to zresztą bardzo ciekawy rozdział dla nas, Polaków, żyjących na Śląsku. Jak 
nigdy przedtem splotły si^ w tym wieku losy literatury niemieckiej z ziemią 
śląską i sprawami polskimi. Wiek ten zasługuje dlatego na specjalne względy 
w planach badawczych naszej germanistyki. Marian Szyrocki te właśnie elementy 
trafnie uwypuklił zarówno w omawianej książce, jak i w uprzednio wydanych 
pracach monograficznych. W wyniku swoich własnych badań źródłowych wzbogacił 
naszą wiedzę o literaturze tego okresu szeregiem nowych faktów. W tym miejscu 
warto nadmienić, że- najnowsze prace historyków literatury w NRD odrzucają tra
dycyjne pojęcie baroku jako rzekomo dominującego stylu w literaturze siedemna
stowiecznej. Szyrocki również unika tego terminu i w swych rozważaniach n.'e jest 
mu ono wcale potrzebne. Ukazując różnorodny charakter twórczości literackiej 
tego wieku, je j różną wymowę ideową, pochodzenie społeczne i postawę polityczną 
pisarzy, Autor, choć nie wypowiada się wprost na ten temat, swymi wywodami 
zaprzecza istnienia jakiegoś jednolitego stylu estetycznego i jednolitej postawy 
ideowej. Wiek XVIII zajmuje centralną pozycję w książce. Jest to przecież epoka, 
w której literatura niemiecka osiągnęła swój najwyższy poziom, nabierając po
ważnego znaczenia również na forum międzynarodowym. Dzieła Lessinga, Goethego, 
Schillera i wielu innych wybitnych twórców literatury niemieckiej tego okresu 
nie tylko zapewniły sobie należne miejsce w literaturze światowej, ale także wy
warły na nią wielki wpływ. Problematyce tej epoki poświęca Szyrocki w zasadzie 
trzy kolejne rozdziały, nie wychodząc w swych rozważaniach poza sprawdzone 
opinie.

Szczególnie wyraźnie uzewnętrznia się nowoczesne spojrzenie Szyrockiego na 
literaturę Niemiec w jego ocenach zjawisk artystycznych i politycznych, związa
nych z ubiegłym wiekiem i czasami najnowszymi. Niezaprzeczalny jest tutaj wpływ 
rewizji dokonanej przez postępowych badaczy niemieckich, szczególnie z ośrodków 
naukowych na terenie NRD. Dotyczy to Jego oceny romantyzmu, ruchu Junges 
Deutschland, liryki politycznej, twórczości takich postaci, jak Georg Büchner, Georg 
W.eerth, nie mówiąc już o Heinem. Przyjemnym wzbogaceniem wywodów dotyczą
cych losów niemieckiej literatury w połowie ubiegłego wieku są informacje Szy
rockiego o postawie czołowych poetów niemieckich wobec powstania listopadowego 
i sprawy polskiej w ogóle. Są to fakty godne przypomnienia i szerszej populary
zacji. Przypominają mi się w tym miejscu słowa zawarte we wstępie do zbioru 
kilkuset utworów poetów niemieckich, poświęconych Polsce. Autor wstępu do anto
logii Für Polens Freiheit (Verlag Blick nach Polen, Berlin 1952), Rudolf Leonhard,



stwierdza, że na przestrzeni ubiegłych stuleci nie było dziesięciolecia, ba, roku 
nieomal, by nie ukazały się utwory poświęcone Polsce, że nie ma prawie żadnego 
znaczącego coś w literaturze niemieckiej nazwiska, które by nie było zawarte 
w spisie treści tej antologii, nazwanej przez Leonharta księgą honorową literatury 
niemieckiej. Utwory te, pisane pod wpływem wydarzeń i z przekonaniem, osiągały 
na ogół wysoki poziom artystyczny, czego dowodem jest twórczość Bettiny von 
Arnim czy hr. Augusta von Pláten. Reakcyjni, szowinistyczni historycy literatury 
starali się ten nurt w literaturze niemieckiej pomijać, pomniejszać i wypaczać, 
wysuwając na plan pierwszy rzadkie zresztą i mierne artystycznie utwory anty
polskie. Żaden bowiem wybitny pisarz niemiecki nie splamił się antypolskim utwo
rem. Tym bardziej więc powinni nasi germaniści wszechstronnie badać i popula
ryzować problematykę polską w literaturze niemieckiej, demaskując przy tym za
równo starych, jak i nowych, zachodnioniemieckich, polakożerczych pismaków.

Nie sposób w krótkiej recenzji podzielić się uwagami dotyczącymi wszystkich 
rozdziałów, dlatego też pominę bogate w fakty i ciekawe charakterystyki rozdziały 
poświęcone dziewiętnastowiecznej powieści, naturalizmowi, wielkiej powieści reali
stycznej i ekspresjonizmcwi, by powiedzieć kilka słów na temat ostatniego roz
działu, o literaturze najnowszej.

Rozdział ten zasługuje na uwagę, gdyż Marian Szyrocki zawarł w nim wiado
mości pochodzące często z pierwszej ręki. Pisanie o pisarzach żyjących nie jest — 
jak wiadomo — rzeczą łatwą, szczególnie w podręcznikach. Historycy unikają tego. 
Szyrocki też unika zdecydowanych opinii, ograniczając się niejednokrotnie do 
roli obiektywnego informatora i pozostawiając czytelnikowi sprawę oceny wartości 
ideowych oraz artystycznych omawianych utworów. Szkoda, bo wiele z wymienio
nych w książce utworów nie jest i nie będzie chyba dostępnych naszym czytelnikom 
nie znającym języka niemieckiego, a przecież głównie dla nich książka jest prze
znaczona. Niezależnie od tego rozdział ten dobitnie obrazuje obecną sytuację 
w literaturze niemieckiej, na którą podział polityczny i różnice ustrojowe w obu 
państwach niemieckich wywierają decydujący wpływ. Literatura NRD jest polskie
mu czytelnikowi jako tako znana, a w każdym razie je j czołowi przedstawiciele 
i je j oblicze ideowe. Gorzej przedstawia się nasza wiedza o literaturze NRF. Bardzo 
dobrze się więc stało, że ją  Autor dość szczegółowo omówił, przedstawiając je j 
głównych reprezentantów i tendencje. Niezmiernie charakterystyczną dla sytuacji 
literatury w republice bońskiej jest cytowana przez Szyrockiego wypowiedź zachod- 
nioniemieckiego pisarza i uczonego, Waltera Jensa, że tragedią „prawdziwych” 
pisarzy w NRF jest świadomość, iż ich wpływ na losy Niemiec Zachodnich jest 
równy zeru, że toleruje się ich jeszcze, ale na zasadzie „wolności, jaką obdarza się 
błazna”.

Szyrocki wzbogacił swą książkę kilkudziesięcioma reprodukcjami rękopisów, 
kart tytułowych i portretów pisarzy. Oprócz spisu nazwisk i ilustracji znajdujemy 
również wykaz najważniejszej literatury przedmiotu oraz bardzo pożyteczną biblio
grafię przekładów niemieckiej literatury pięknej na język polski, wydanych w la
tach 1945—1961. Bibliografia ta jest wymowną ilustracją rosnącego zainteresowania 
ze strony polskiej dorobkiem literatury niemieckiej. Należałoby sobie życzyć rów
nie bogatej reprezentacji literatury polskiej w przekładach niemieckich.

Historia literatury niem ieckiej Mariana Szyrockiego ukazała się w zasłużonym 
Wydawnictwie Ossolineum jako pierwsza książka z serii popularnych opracowań 
tego typu. Wydawnictwo zapowiada wydanie zarysów historii literatury angielskiej, 
amerykańskiej, francuskiej, hiszpańskiej i literatur słowiańskich. Jakże pożyteczna



inicjatywa! Książkę Szyrockiego wydano w solidnej oprawie płóciennej, jednak 
szata graficzna nie zachwyca — papier lichy, a reprodukcje na niskim poziomie 
technicznym. Są to, niestety, typowe grzechy naszych wydawców. Czy naprawdę 
nie można temu jakoś zaradzić?

Konrad G ajek

R. L e h m a n n ,  GESCHICHTE DER NIEDERLAUSITZ (Veröffentlichungen 
der Eerliner Historischen Kommission beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien 
Universität Berlin, t. 5), Berlin 1936, Walter de Gruyter & Co., s. XI, 812 +  4 nlb, 
2 mapy.

Drugie wydanie opublikowanej już w 1937 r. Historii Dolnych Łużyc pióra 
R. Lehmanna1 zostało poważnie rozszerzone chronologicznie przez dodanie na żą
danie wydawcy części dotyczącej historii tego kraju w latach 1815—1945. Jedno
cześnie obserwować możemy także rozszerzenie tematyki pod względem terytorial
nym. Historia do 1815 r. dotyczy bowiem właściwie tylko obszaru dawnego mar- 
grabstwa Dolnych Łużyc, gdy natomiast omawiając okres lat 1815—1945 Autor 
traktuje ten kraj w szerszym geograficznie sensie.

Omawiana praca stanowi niewątpliwie owoc i ukoronowanie wieloletnich wy
siłków Autora. Jest ona niejako uogólnieniem jego badań nad dziejami Dolnych 
Łużyc, szczególnie w okresie feudalizmu. Ilość prac napisanych na ten temat przez 
Lehmanna jest wprost imponująca. Można się o tym przekonać, przeglądając biblio
grafie zarówno historii Łużyc8, jak i specjalnie poświęcone Lehmannowi®.

Konstrukcja pracy niewiele się zmieniła poza dodaniem części dotyczącej 
historii nowożytnej i najnowszej Dolnych Łużyc. Nie zmieniła się także sama kon
cepcja pracy. Autor przecież sam pisze, że od chwili ukazania się pierwszego wy
dania jego książki „kein Anlaß bestand, eine vollständige Neubearbeitung dieser 
Landesgeschichte vorzuhmen” (s. VII). Właściwie chodziło mu tylko o uzupełnienie 
pierwszego wydania materiałem faktycznym z ukazujących się w tym czasie wy
dawnictw źródłowych i opracowań monograficznych oraz o poszerzenie chrono
logiczne interesującej go problematyki. Był to poważny błąd, który odbił się nie
korzystnie na drugim wydaniu.

W dotychczas opublikowanych recenzjach pracy Lehmanna podkreśla się z ca
łym naciskiem i niewątpliwie słusznie dwie je j cechy: 1. nacjonalizm, 2. „obiekty
wizm” 1 2 3 4 * * *. Dodałbym tutaj jeszcze trzecią, a mianowicie idealistyczną metodę badaw
czą. Rozpatrzmy te zarzuty po kolei. Nacjonalistyczne nastawienie Autora znalazło 
wyraz przede wszystkim w uporczywym pomijaniu literatury naukowej słowiań
skiej, w stosunku do polskich granic zachodnich oraz do problemu serbołużyckiego

1 R. L e h m a n n ,  Geschichte des Markgrafentums Niederlausitz, Dresden 1937.
2 J. J a t z w a u k ,  Wendische (Sorbische) Bibliographie, Leipzig 1929; drugie 

wydanie, rozszerzone i ulepszone, Berlin 1952. Por. też wydawaną najpierw przez 
F. Mětška, a następnie przez K. J. Schillera bibliografię bieżącą dziejów Łużyc 
w ,-Lětopisie Instituta za serbski Ludospyt”, seria B od 1955 r.

3 Częściowa bibliografia prac Lehmanna znajduje się w: Heimatkunde und 
Landesgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Rudolf Lehmann, Weimar 1958, oraz 
w dużym stopniu w douczonej do rećenzcwanei pracv bibliografii.

4 F. M ě t š k, Nowa kniha wo stawiznach Delnjeje Łuzicy (Rozhlad, 1963, nr 7,
s. 199—202); F. F ö r s t e r ,  E. H a r s t o c k ,  J. K n e b e l ,  w „Lětopisie Instituta
za serbski Ludospyt”, rjad B, 1963, nr 10/2, s. 204—210; J. S o ł t a ,  w „Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft”, R. X III, 1964, z. 1, s. 117—120.



w Dolnych Łużycach. Jeśli chodzi o sprawę pierwszą, to w samej pracy nie widać 
wpływu odnośnej literatury polskiej, czeskiej i radzieckiej, a także serbołużyckiej; 
nie wymieniono je j też w załączonej na końcu książki bibliografii. Nieliczne wy
jątki odnoszące się z reguły jedynie do prac historyków serbołużyckich potwier
dzają tylko tę zasadę. Jest to bardzo poważne uchybienie, gdyż nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że obecnie nie jest możliwe napisanie jakiejkolwiek poważniejszej 
syntezy dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, w tym i Dolnych Łużyc, zwłaszcza 
w okresie wczesnego średniowiecza (do początków X II w.), bez zaznajomienia się 
z nader wszechstronnym dorobkiem historyków polskich, szczególnie tej miary 
uczonych, jak A. Brückner, J. Kostrzewski, K. Tymieniecki, T. Manteuffel, G. La
buda, H. Łowmiański, J. Widajewicz, W. Hensel i K. Maleczyński, czeskich, jak 
np. L. Niederle, K. Kadlec, V. Vaneček, H. Bulin, V. Procházka, J . Filip i J. Neú
stupný, craz rosyjskich bądź radzieckich, jak A. Kotlarewskij i N. Gracjanskij. 
Podobnie ma się rzecz, gdy chodzi o badaczy serbołużyckich (Jan Brankačk, J . Kne
bel, M. Ka.por, F. Förster, a przede wszystkim F. Mětšk i J. Sołta). Autora nie 
może nawet tłumaczyć nieznajomość języków słowiańskich, w jakich pisali ci 
uczeni, ponieważ wielu z nich, zwłaszcza Serbołużyczanie, publikowało swe prace 
po niemiecku, a przynajmniej, zaopatrywało je w niemieckie streszczenia.

Nacjonalizm Lehmanna jest szczególnie widoczny przy omawianiu pewnych 
spornych dotąd w nauce problemów dotyczących interesującego nas kraju. W ta
kich wypadkach z reguły przyjmuje stanowisko wygodne dla „niemieckiej racji 
stanu”. Omawiając np. zagadnienie kultury łużyckiej, oparł się bez zastrzeżeń na 
skompromitowanych teoriach G. Kosinny i jego uczniów, które odegrały tak ważną 
rolę w okresie hitlerowskim5. Nie chce absolutnie przyznać, że wiązała się ona 
z ludnością prasłowiańską, lecz identyfikuje ją z Ilirami (s. 5, 15, 16), którzy 
w V w. p. n. e. mieli opuścić Dolne Łużyce, a ich miejsce zająć najpierw Germanie 
zachodni (Swebowie), po nich zaś Germanie wschodni (Wandalowie). Około połowy 
I w. n. e. mieli oni opuścić Dolne Łużyce. I tutaj Autor podaje zupełnie nieprawdo
podobną wiadomość, że „Die Oberlausitz blieb nun, da die swebischen Funde in 
den westlichen Teilen des Landes schon früher auf hörten, fast zwei Jahrhunderte 
hindurch ziemlich bevölkerungsleer” (s. 17). W drugiej połowie II w. n. e. tę rze
komą pustkę wypełnili Burgundowie, a dopiero około 600 r. mieli się tu osiedlić 
Słowianie (s. 18—19). Oczywiście jest to wyraźna, ale i tendencyjna omyłka. Ludność 
słowiańska w Dolnych Łużycach stanowiła ludność autochtoniczną; Germanie nato
miast zjawiali się tutaj w czasie wędrówek ludów, zatrzymywali na jakiś czas 
i odchodzili, zostawiając po sobie źródła kultury materialnej. Na miejscu nato
miast pozostawała ludność słowiańska6. Tego jednak Lehmann nie przyjmuje 
w ogóle do wiadomości. Przytoczmy jeszcze jeden przykład. Wiadomo, że kwestia 
zwycięstwa Gerona nad Mieszkiem I jest co najmniej sporna. Tymczasem Lehmann 
pisze o nim jako o fakcie całkowicie bezspornym (s. 20). Omawiając wojny Bole
sława Chrobrego z Niemcami w latach 1002—1018, kładzie nacisk jedynie na 
zniszczenia, jakich w Milsku i Łużycach dokonywali Polacy. Nie daje żadnej pozy
tywnej oceny rządów polskich na tym terenie (s. 21—24). Negatywnie odnosi się 
też do faktu wejścia części wschodniej Dolnych Łużyc w skład państwa polskiego 
w 1945 r. 7

5 Per. B. S i k o r s k i , .  Problem y zažneho Słowjanstwa w swětle něm skeje  
byrgarskeje historiografije (Letopis..., rjad B, 1957, nr 4, s. 329).

0 Per H. Ł o w m i a ń s k i ,  Początki Polski, Warszawa 1963, s. 251.
7 Można to wyczytać między wierszami. Pisze on mianowicie: „Als das Werk 

[tj. praca Lehmanna] erstmals erschien, war das Gebiet der Niederlausitz, wie



Nacjonalizm Autora uwidocznił się szczególnie przy omawianiu problemu Serbo- 
łużyczan w Dolnych Łużycach. Jak wspomnieliśmy wyżej, stara się on przesunąć 
na okres jak najpóźniejszy ich zjawienie się na omawianym terenie. W całej swej 
książce jedynie przy omawianiu okresu hitlerowskiego wspomina o prześladowa
niach ludności serbołużyckiej, poza tym wbrew oczywistym faktom nie dostrzega 
je j wcale. Germanizację pierwotnej ludności tej ziemi uważa Autor za rzecz zupeł
nie naturalną i nie do uniknięcia, ale nie chce wspominać o celowej i świadomej 
akcji germanizacyjnej na tym terenie. Typowym tego przykładem może być do
konana przez Lehmanna ocena znamiennego aktu zatytułowanego Ohnvorgreifliche 
Monita, wie in hiesigen Marggrafthum die gänzliche Abschaffung der wendischen 
Sprache am ehesten könne befördert worden. Wydał go w 1668 r. Nadkonsystorz 
ewangelicki w Lübben. Autor zupełnie bagatelizuje znaczenie tego aktu w procesie 
germanizacji ludności serbołużyckiej w Dolnych Łużycach, stwierdzając po prostu, 
że w praktyce nie doszło do jego ścisłego przestrzegania (s. 291). Zupełnie inną 
ocenę wspomnianego aktu dał znakomity znawca zagadnienia — F. M ětik8 9. Ocenił 
on ten dokument jako szczegółowo opracowany program wytępienia języka serbo- 
łużyckiego ze szkoły i kościoła, a co więcej — na konkretnych przykładach wy
kazał, że program ów w miarę możliwości był konsekwentnie realizowany przez 
władze świeckie i kościelne. Lehmann wbrew oczywistym faktom bagatelizuje 
również hitlerowskie plany germanizacyjne i deportacyjne wobec Serbołużyczan 
(s. 708—709)B. Przy lekturze jego książki bardzo razi ciągłe podkreślanie kultur- 
tregerskiej roli elementu niemieckiego w Dolnych Łużycach. „Niższość” kulturalną 
ludności słowiańskiej na tym terenie pokazuje on od czasów najdawniejszych 
(ś. 28—30), choć z badań archeologicznych wynika, że Słowianie często nie tylko 
nie ustępowali Niemcom, ale w pewnych dziedzinach nawet ich przewyższali10. 
Omawiając cofanie się elementu serbołużyckiego w omawianym kraju, Autor nie
dwuznacznie daje do zrozumienia, że germanizacja była niejako dobrodziejstwem 
dla ludności serbołużyckiej, ponieważ włączała ją  w krąg „wyższej” niemieckiej 
kultury materialnej i duchowej (s. 115—116, 295—296, 372 itd.).

Przejdźmy z kolei do następnego zarzutu. „Obiektywizm” Lehmanna polega na 
tym, że niemal na każdym kroku stara się on trzymać zasady „audiatur et altera 
pars”. Czyni to szczególnie chętnie, gdy idzie o wybielanie postępowania klas panu
jących wobec klas uciskanych i wyzyskiwanych na przestrzeni całego okresu, który 
jest przedmiotem jego zainteresowań. Widać to szczególnie przy omawianiu za
gadnienia położenia ludności wiejskiej i walki klasowej chłopów w epoce późnego 
feudalizmu. Abstrahując już od faktu, że Autor nieco szerzej zajął się problemem 
Wv.lki klasowej na wsi dopiero w odniesieniu do końca XVII i całego XVIII w., 
w wykładzie jego uderza ciągłe podkreślanie nie tylko obowiązków (czytaj: cięża-

Jahrhunderte hindurch, ganz in deutscher Hand. Heute ist das nicht mehr der 
Fall. Die einheitliche Geschichte der Landschaft aber bis zum Jahre, die mit dem 
gesamten ostdeutschen Geschehen aufs engste verknüpft ist, wird durch diese 
schmerzliche Abtrennung nicht berührt” (s. VIII). Autor systematycznie nie uznaje 
polskich nazw miejscowości leżących obecnie w granicach państwa polskiego.

8 F. M ě t š k, Der Anteil der Stände des Markgraftums Oberlausitz an der 
Entstehung der obersorbischen Schriftsprache (1C63—1728) (Zeitschrift für slavische 
Philologie, t. XXVIII, 1959, z. 1, s. 138 i 144); t e n ż e ,  Ludność serbołużycka na te
renie państwa stanowiącego Barść-Brody i je j germanizacja od końca XVII w. na 
tle historii politycznej i gospodarczej (Studia i Materiały z Dziejów Śląska, pod 
red. K. Popiolka, t. V, 1963, s. 318 n.).

9 M. K a s p e r ,  J. S o 11 a, Aus Geheim akten nazistischer Wendenpolitik, Bau
tzen 1960.

10 Por. wspomnianą ree. F. Forstera, E. Hartstocka i J. Knebela* s. 206—207.



rów) chłopskich, ale i praw (s. 290). Przywiązuje przy tym dużą wagę do aktów 
ustawodawczych, mających rzekomo bronić interesów chłopa. Jest to szczególnie 
widoczne przy omawianiu Landesordnung z 1662 r. Lehmann nie chce widzieć kla
sowego charakteru tej ustawy, faktu, że feudałowie ustanawiali prawa dla ochrony 
własnych interesów, a nie ich poddanych. Konsekwencją wyżej scharakteryzowanego 
stanowiska Lehmanna jest potępienie ruchów chłopskich. Walczącym z wyzyskiem 
i uciskiem chłopom zarzuca on nieposłuszeństwo, a więc popełnianie bezprawia 
(s. 371). Wprawdzie przyznaje, że w pierwszej połowie XVIII w. położenie ludności 
wiejskiej nadal było bardzo ciężkie, ale to stwierdzenie łagodzi wyliczeniem rzeko
mych korzyści, jakie chłopi odnosili w tym okresieu. Jednocześnie Autor kilka
krotnie roztkliwia się nad kryzysem, który według niego od późnego średnio
wiecza przeżywała szlachta, zwłaszcza drobna i średnia (s. 114, 198, 246, 363 itd.). 
Z łezką w oku opisuje też stopniowe obumieranie stanów dolnołużyckich w pierw
szej połowie X IX  w. (s. 558—587). Dalszych przykładów dostarcza okres kapita
lizmu i imperializmu. Pisząc np. o położeniu klasy robotniczej, zwłaszcza o płacach 
i długości dniówki roboczej, Autor widzi tylko trudności, jakie przeżywali kapita
liści, i stara się z reguły tłumaczyć wszelkie posunięcia na niekorzyść klasy robot
niczej względami i możliwościami ekonomicznymi (s. 669). Zresztą walka klasowa 
dolnołużyckiego proletariatu nie cieszy się jego względami. Wprawdzie wspomina 
o stosunkowo nie najważniejszych walkach strajkowych robotników tekstylnych 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej, pomija jednak znacznie ważniejsze 
wystąpienia górnicze w zagłębiu Senftenberg, a przede wszystkim ruchy strajkowe 
w okresie wzniesienia fali rewolucyjnej w latach 1918—1923. O puczu Kappa 
w Dolnych Łużycach daje on jedno nic nie znaczące zdanie, choć na temat udziału 
proletariatu serbołużyckiego w jego stłumieniu zostały opublikowane materiały 
źródłowe11 12. ■ '

Praca Lehmanna została napisana z obcych nam, burżuazyjnych pozycji metodo
logicznych. Przytoczone wyżej fakty wiele o tym już mówią. A oto dalsze przy
kłady. Jeśli chodzi o zastosowaną przez Autora periodyzację historii Dolnych 
Łużyc, to opiera się ona głównie na faktach z zakresu dziejów politycznych, a do
kładnie — wiąże się ściśle ze zmianą domów panujących. Zjawiska z dziedziny 
historii gospodarczej, społecznej i kulturalnej przy podziale na okresy nie są przez 
niego brane pod uwagę. Cała praca posiada charakter wybitnie opisowy. Autorowi 
nie chodzi wcale o przedstawienie procesu dziejowego w Dolnych Łużycach, tylko 
o suche zestawienie faktów. Do tłumaczenia pewnych zjawisk zabiera się jedynie 
wtedy, gdy chodzi mu o usprawiedliwienie wyzysku i ucisku klasowego lub uzasad
nienie konieczności germanizacji ludności serbołużyckiej. Stara się przy tym o za
tarcie klasowego charakteru poszczególnych epok. Kapitalizm np. to dla niego 
„epoka w pełni rozwiniętej gospodarki narodowej i światowej” (s. 588). Charakte
rystyczny jest stosunek Lehmanna do okresu hitlerowskiego. Nazywa go z reguły

11 Na potwierdzenie tego zarzutu przytoczmy następujący charakterystyczny 
wyjątek z jego pracy: „Die Lage der Bauern blieb, wie wir gesehen haben, in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch sehr gedrückt. Aber wenn sie stärker auf- 
begehrten und sich vielerorts gegen ihre Obrigkeit aufsässig zeigten, so verrät 
dieses Verhalten einmal, daß sich in ihnen, gefördert durch eine allgemeinere 
Volksbildung, ein stärkeres Selbstgefühl zu entwickeln begann, zum andern, daß 
die Bedrückung keine allseitige und vollendete war, denn die führt zum völligen 
Schweigen” (s. 412, por. też s. 289).

12 R. K r u p p a ,  Die Niederlausitz griff zur Waffe,  Berlin 1957; F. G r ě š e n č ,  
Zur Teilnahme sorbischer Arbeiter an der Niederschlagung des Kapp-Putsches 
m der Niederlausitz (Veteranenbericht) (Letopis ..., rjad B, 1963, nr 10/1, s. 100—106).



okresem narodowego socjalizmu; nie używa natomiast nigdy określenia faszyzm 
czy hitleryzm. Pisząc o skutkach rządów hitlerowskich stara się zrzucić winę za 
wszystko na samego Hitlera, natomiast usprawiedliwić imperializm jako system 
(s. 651). Jest to znana tendencja w historiografii burżuazyjnej, zwłaszcza zachodnio- 
niemieckiej. Cechą charakterystyczną omawianej książki jest również powódź 
drugo- i trzeciorzędnych faktów, np. ile w każdym roku wielkiej wojny północnej 
(1700—1721) lub wojny siedmioletniej stany wydawały na potrzeby wojskowe, bez 
sumarycznego jednak zestawienia wydatkowanych kwot i świadczeń w naturze 
oraz ogólnej charakterystyki tych świadczeń (s. 304 i n.).

W książce Lehmanna znajduje się jeszcze wiele problemów dyskusyjnych, jak 
rola miast w kształtowaniu się autonomii kraju, znaczenie stanów i próby ograni
czenia ich uprawnień, problem systemu podatkowego i kształtowania się absolu
tyzmu w państwach stanowych, sprawa przejścia od gospodarki czynszowej do 
pańszczyźniano-folwarcznej, skutki wojny trzydziestoletniej itp. Atoli w krótkiej 
recenzji nie sposób jest zająć się nimi szerzej. Dla czytelnika polskiego przykre jest 
nazwanie Zygmunta Jagiellończyka, namiestnika Śląska i Łużyc w zaraniu XVI w., 
synem króla czeskiego Władyslawa Jagiellończyka, a nie jego bratem (s. 101).

Wyżej scharakteryzowane braki i niedociągnięcia recenzowanej pracy sprawiają, 
że nie można je j uznać za odpowiadającą w pełni nowoczesnym wymogom na
ukowym syntezę dziejów Dolnych Łużyc. A szkoda! Jeśli się bowiem weźmie pod 
uwagę zarówno poważną instytucję naukową, na której zlecenie praca została na
pisana, jak i zasłużone na polu publikacji książek naukowych, zwłaszcza historycz
nych, wydawnictwo, które podjęło się je j wydania, można było oczekiwać, że wzno
wiona i rozszerzona synteza historii Dolnych Łużyc ustrzeże się tych braków 
i niedociągnięć.

Józ e f Leszczyński

BRNO V MINULOSTI A DNES, t. II, III, IV, Brno 1960, 1961, 1962, s. 372, 
344, 350.

W kolejnych tomach Brna w przeszłości i teraźniejszości publikowane są więk
sze i mniejsze rozprawy, przyczynki i materiały do dziejów miasta Brna oraz Moraw 
od czasów najdawniejszych aż do współczesnych w'ącznie. Redaguje je Komisja do 
Dziejów Miasta Brna przy Instytucie Historii Czechosłowackiej Akademii Nauk 
w Brnie. Ogłaszane materiały mają służyć planowanemu opracowaniu wielkiej 
syntezy historii Erna. W Czechosłowacji kładzie się obecnie duży nacisk na rozwój 
historiografii regionalnej. Je j znaczenie doceniają czynniki partyjne i rządowe. 
Redakcja stwierdza, że wielka pomoc ze strony Miejskiej Rady Narodowej oraz 
poparcie Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Komunistycznej Partii Czecho
słowacji umożliwiają je j publikowanie zbieranych materiałów.

Jak wynika z układu zawartości poszczególnych tomów, redakcja dopracowuje 
się pewnego schematu konstrukcyjnego. W tomie II spotykamy następujące działy: 
studia, artykuły i drobne przyczynki, materiały, dyskusje, literatura i sprawo
zdania (dział recenzyjno-kronikarski), rozprawa. Tom III dzieli się na: studia, ma
teriały, „drobiazgi”, kronikę, sprawozdania i literaturę, rozprawę. Wreszcie tom IV 
składa się ze: studiów, materiałów, „drobiazgów”, sprawozdań i literatury, rozprawy. 
Granice między studiami, materiałami i drobiazgami są dość trudne do ustalenia 
i czasem trudno zorientować się, jakie kryteria skłoniły redaktorów do zaliczenia 
niektórych pozycji do tego czy innego działu.



Treść wydawnictwa (którego pierwszego tomu, niestety, we Wrocławiu nie po
siadamy) jest dość bogata i różnorodna. Nie sposób zacytować tu pełnego wykazu 
wszystkich pozycji poszczególnych tomów. Wymienię tylko niektóre z nich, cie
kawsze dla nas, Polaków, bądź rzucające światło na charakter publikacji. Na wstępie 
tomu II (poza jego poszczególnymi działami) umieszczono artykuł przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej J. Kalaśka o rozwoju Brna w okresie 15 lat po wyzwo
leniu Czechosłowacji. Studia są poświęcone następującym problemom: powstaniu 
brneńskiej Rady Narodowej w* r. 1945 (V. Peśa), walce ludu pracującego przeciw 
okupantom w r. 1939 (Z. Štěpánek), początkom życia teatralnego Brna (M. Šachová), 
kronikom i pamiętnikom miejskich pisarzy brneńskich z okresu przed Białą Górą 
(J. Dřímal), ludności Brna w XJV—XVI w. (J. Marek). Spośród artykułów i drob
nych przyczynków szersze niż lokalne znaczenie posiadają pozycje zajmujące się: 
brneńskimi początkami rewolucyjnej współpracy Czechów i Polaków (V. Žaček), 
gospodarczą polityką Brna w końcu XVII w. (J. Nožička), malarzami brneńskimi 
ok. 1600 r. (K. Smrha). Materiały tomu są dość różnorodne, poświęcone m. in.: 
pieśniom rejonu brneńskiego, zeznaniom trzech patriotek brneńskich z r. 1845, 
strojom ludowym i nazwom przedmieść Brna. Spośród pozycji umieszczonych jako 
dyskusje warto wymienić: napisaną przez J. Dřímala charakterystykę stanu i celu 
badań histerii miasta Brna, G. Chałupki uwagi na temat badań nad początkami 
miast ze szczególnym uwzględnieniem Moraw, wreszcie V. Pesy notatkę o doświad
czeniach w pracy nad monografiami miast w ZSRR. Dział literatury i sprawozdań 
obejmuje część recenzyjną i kroniki rozmaitych naukowo-kulturalnych instytucji 
Brna. Tom zamyka gruntowna rozprawa J. Kolejki o czeskim ruchu politycznym 
na Morawach w latach 1848—1874.

Tom III, dedykowany 40-leciu Komunistycznej Partii Czechosłowacji, zawiera 
w dziale studiów kilka pozycji z zakresu historii ruchu robotniczego: Od sztur- 
m ów ek do brygad pracy socjalistycznej (artykuł o ruchu współzawodnictwa pracy 
w Brnie i na Morawach pióra J. Sabaty), Rewolucjonista J . Lieberzeit (L. Kubiček), 
Próby rozbicia brneńskiego ruchu robotniczego przez burżuazję w r. 1871 (J. Janák). 
W dziale materiałów znajdujemy m. in. zestawienie stanowisk archeologicznych na 
terenie Brna (V. Hrubý) i przegląd strajków w tymże mieście. Wśród „drobiazgów” 
dla nas, Dolnoślązaków, interesujący jest artykulik o albumie widoków Brna 
Fr. B. Wernhera (B. Samek). Warto wspomnieć, że Autor zacytował jako pierwszego 
badacza, który sporządził zestawienie rysunków tego artysty poświęconych miastom 
czeskim, znanego wrocławskiego historyka sztuki, A. Więcka. W kronice omówiono 
z okazji 40-lecia Uniwersytetu im. J. E. Purkyniego w Brnie dzieje tej szkoły 
i dzieje politechniki brneńskiej. Dział sprawozdań i literatury ma wyłącznie cha
rakter sprawozdawczo-kronikarski poszczególnych instytucji brneńskich. Na uwagę 
Polaków zasługuje relacja o otwarciu muzeum polskich więźniów politycznych 
na Spilberku, które powstało z inicjatywy polskiej jako dzieło współpracy histo
ryków czechosłowackich i polskich. Umieszczona na końcu tomu rozprawa V. Pesy 
zajmuje się rewolucyjnymi wydarzeniami brneńskimi w grudniu 1920 r.

Studia temu IV są pod względem tematycznym mocno zróżnicowane. Obok 
studiów nad walką proletariatu morawskiego o jednolity front i solidarność mię
dzynarodową w latach 1933—1944 (M. Laichman), nad problematyką brneńskiego 
pisma socjalistycznego „Rovnost” (B. Marčák) spotykamy pierwszą część zarysu 
historii wsi Horní Heršpise (V. Nekuda), dzieje papierni w Starym Brnie (J. Šil
hán), studium o podatkach królewskich miast morawskich w drugiej połowie XV 
i początkach XVI w. (J. Dřímal) i inne. Materiały składają się z trzech artykułów 
z zakresu etnografii, historii literatury i archeologii dotyczących rejonu brneńskiego.



Bardżo różnorodne, a zarazem interesujące są „drobiazgi”, dotyczące zagadnień: 
najnowszej, powojennej historii dwóch fabryk brneńskich, zieleni miejskiej, dziejów 
posiadłości ziemskich miasta Brna w czasach przed Białą Górą, kopalnictwa srebra 
koło Dęblina i pouczenia prawnego miasta Brna dla Uherskiego Hradiszcza z X IV w. 
Ze sprawozdań i literatury na szczególną uwagę zasługują: omówienie prac histo
ryków brneńskich związanych z 40-leciem Komunistycznej Partii Czechosłowacji 
i charakterystyka zbiorów archiwów zakładowych brneńskich przedsiębiorstw prze
mysłowych. Charakterystyka ta rzuca światło na* troskę, z jaką podchodzi się 
w CSSR do gromadzenia materiałów archiwalnych. Większość archiwów zakłado
wych jest dobrze uporządkowana. Często prowadzone są one przez fachowych, 
wyszkolonych archiwariuszy. Tom kończy się rozprawą J. Meznika Brneński patry- 
cjat i walki o władzą w mieście w XIV i XV w.

Wydawnictwo Brno w przeszłości i teraźniejszości stanowi typ tak potrzebnego, 
dopasowanego do współczesnej epoki socjalizmu wydawnictwa regionalnego. Jego 
zalety to: po pierwsze, umiejętne łączenie historycznej problematyki przeszłości 
z bieżącym życiem miasta i jego mieszkańców; po drugie, szeroki wachlarz tema
tyczny, obejmujący prace z zakresu historii (która dominuje), archeologii, etnografii, 
językoznawstwa, dziejów kultury i życia współczesnego; po trzecie, wysoki poziom 
naukowy zamieszczanych pozycji. Twarda, płócienna oprawa tomów i staranny 
druk powiększają wartość tej publikacji. Mimo woli szuka się porównania z pol
skimi wydawnictwami tego typu. Ranga naukowa omawianej serii zbliża ją  naj
bardziej do „Rocznika Krakowskiego” czy „Rocznika Lubelskiego”, ale powiązanie 
z tematyką najnowszą i współczesną różni ją  od tych skierowanych wyraźnie 
jedynie w przeszłość wydawnictw. Pod tym względem jest do niej zbliżony nasz 
„Rocznik Wrocławski”, posiadający jednak charakter bardziej popularnonaukowy. 
Wydaje się, że seria ta może być wzorem godnym naśladowania i u nas w Polsce. 
Liczące przeszło 300 000 mieszkańców Brno to nie tylko znane centrum przemy
słowo-handlowe, lecz również ważny ośrocjek kultury i nauki (5 wyższych szkół — 
ok. 10 000 studentów). Świadectwem tego jest między innymi recenzowane w tym 
miejscu wydawnictwo.

Roman Heck

SCHLESISCHES URKUNDENBUCH, herausgegeben von der Historischen Kom
mission für Schlesien, bearbeitet von Heinrich Appelt, Erster Band 1. Lieferung, 
971—1216, Graz — Köln 1963, Verlag H. Böhlaus Nachf. (Gedruckt mit Unterstützung 
des J. G. Herder-Forschungsrates Marburg a. d. Lahn), s. XII, 112.

Do wyjątków chyba należą wypadki, aby uczeni dwóch państw pracowali 
prawie równocześnie nad jednym i tym samym wydawnictwem. Tak ma się rzecz 
z wydaniem Kodeksu dyplomatycznego Śląska. Prace nad nim w Polsce rozpoczęły 
się jeszcze w 1947 r., a w 1951 r. ukazał się I fascykuł I tomu, w 1956 r. fascy- 
kuł 2, w 1959 r. tem II, wreszcie tom III znajduje się w obecnej chwili pod prasą. 
W Niemczech natomiast wskrzeszona od 1954 r. Historische Kommission für Schle
sien rozpoczęła podobne prace w 1956 r., które doprowadziły w 1963 r. do wydania 
I zeszytu tomu I, mającego sięgać do 1230 r. Opracowania podjął się prof. uniwer
sytetu w Grazu, w neutralnej Austrii, dr Henryk Appelt, wydawnictwo subwen
cjonowała Rada Badawcza przy Instytucie Wschodnim im. J. G. Herdera w Mar
burgu n. L.



Co było przyczyną tego niespodziewanego zainteresowania badaczy w NRF 
i w Austrii problemem wydawania K odeksu Śląska, terytorium, które bądź co bądź 
winno pozostać dalekie od ich zainteresowań. Można jeszcze zrozumieć dawne 
zainteresowania prof. dra Henryka Appelta, który do 1945 r. bawił we Wrocławiu 
i brał udział w pracach przygotowawczych prowadzonych tu nad wydaniem Kodeksu  
Śląska. Zazwyczaj jednak tego rodzaju dublowanie pracy ma miejsce wówczas, 
kiedy jedna ze stron uzna, iż wydawnictwo wcześniejsze nie stoi na poziomie 
naukowym czy techniki wydawniczej, i stąd uważa za konieczne zastąpić go po- 
prawniejszym. Tu jednak chyba tego nie było, jako że prof. dr Henryk Appelt 
recenzując polskie wydawnictwo dwukrotnie podkreślał, niekiedy nawet do prze
sady, wysokość i jakość techniki wydawniczej, jak i prawie kompletność materiału 
opisowego l. Nie to więc będzie chyba przyczyną, dla której prof. dr Henryk Appelt 
podjął się na wezwanie Instytutu Wschodniego w Marburgu wydania niemieckiej 
wersji Kodeksu Śląska.

Niewątpliwie miał już drogę znacznie utorowaną przez ukazanie się w 1959 r. 
II tomu K odeksu  w wydaniu IH PAN, a przede wszystkim dzięki zachowaniu się 
prawie w całości wywiezionych w 1944 r. z Wrocławia do NRF materiałów fotogra
ficznych zbieranych jeszcze przed wojną do przygotowywanego przez historyków 
niemieckich Schlesisches Urkundenbuch. Stąd po 8 latach prac ukazał się obecnie 
drukiem I fascykuł tomu I kodeksu niemieckiego, obejmujący w 155 pozycjach 
okres od 971—1217 r.

Nie sposób w ramach krótkiej recenzji omówić wszechstronnie nowe wydaw
nictwo niemieckie, jego wszystkie habet i debet i problemy teoretyczne, nasu
wające się przy lekturze1 2. Tu pragnę zwrócić uwagę na parę tylko problemów 
podstawowych, teoretycznych, nie wyczerpując zresztą przedmiotu.

Nie wnikam bliżej w to, iż 155 numerów K odeksu  Appelta odpowiada 188 pozy
cjom polskiego wydawnictwa3, natomiast pragnąłbym się zastanowić, jakie doku
menty według Wydawcy niemieckiego winny wchodzić i wchodzą w skład Kodeksu  
Śląska. Mimo że Wydawca nie zajmuje się tym problemem we wstępie, rzut oka 
na tekst wydania może nas przekonać, iż pod pojęciem dokumentów odnoszących 
się do Śląska rozumie prof. dr Henryk Appelt nie tylko akty śląskich wystawców 
i odbiorców bądź wzmianki o terytorium śląskim w obcych dokumentach, ale 
również akty dotyczące całej Polski. Stąd spotykamy w kodeksie niemieckim 
szereg buli papieskich adresowanych do arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego sufraga- 
nów, wszelakich kleryków polskich, książąt polskich czy wszystkich wiernych 
w Polsce4 * *. Można się zgodzić z takim postawieniem sprawy przez prof. Appelta

1 Por. jego recenzję w „Erasmus”, VI/23—24/814: „Die Materialsammlung darf 
als erschöpfend, d e Editionstechnik a7s mustergültig bezeichnet werden”; por. też 
„Ztschr. f. Ostfcrsch.”, 1953, II, s. 568—573.

2 Wymaga to osobnego artykułu krytycznego, podobnego do tego, jaki prof. 
H. Appelt umieścił w „Ztschr. f. Ostforsch.”, 1953, II, s. 568 nn.

3 I óżnica ta wynika częściowo z faktu, że w wydaniu niemieckim nie zostały 
jeszcze umieszczone falsyfikaty z lat 971—1217, a częściowo z okoliczności, że 
wydawnictwo niemieckie nie uwzględnia wzmianek o zaginionych dokumentach 
śląskich

4 Schles. UB, nr 102—109, 111, 112; Kod. dypl. Wkpl., t. I, nr 41. 43-^16, 49,
51, 55, 57, 60; natomiast przytoczony przez wydawcę list papieski z 31 XII 1146
(hr 12, JL. 8976) jest w świetle badań nauki polskiej ordynarnym falsyfikatem
Beczkowym; por. M. M e n d y s, Podejrzane listy Eugeniusza III  w sprawach 
W ładysława I I  (Kwart. Histor., XXXVIII, 1924, s. 68 nn.).



w teorii, ale w praktyce zbyt wiele on takiego typu dokumentów nie uwzględnił5, 
tak że odnosi się wrażenie, iż jest to raczej zestawienie przypadkowe jednej 
ekspedycji rzymskiej z 1207 r. Równie dobrze można by tu umieścić wszelkie bulle 
genera ne papieskie dla poszczególnych zakonów, przechowywane w archiwach 
śląskich. Drugim punktem spornym między wydawcą polskim a niemieckim jest 
zagadnienie, czy i w jakiej mierze winien wydawca zachowywać dozę obiektywizmu 
przy ferowaniu własnych poglądów, zwłaszcza na temat np. autentyczności doku
mentu, jego pisma czy dyktatu itp. Oczywiście ani idealny obiektywizm, ani bez
względny subiektywizm są nie do pomyślenia przy nowoczesnej technice edycyjnej 
dokumentów. Niemniej jestem osobiście zdania, iż bardziej wskazane jest w takich 
wypadkach obiektywne referowanie poglądów literatury niż wysuwanie własnego 
poglądu, którego nieraz dla braku miejsca nie da się dostatecznie silnie umotywo
wać. Prcf. dr Henryk Appelt jest zdania przeciwnego i stąd w jego objaśnieniach 
do edycji niemieckiej pełno jest poglądów subiektywnych, nie zawsze (dla braku 
miejsca) w pełni umotywowanych, nie mówiąc o tym, iż sądy takie, jako bardzo 
subiektywne, spotykają się i spotykać się będą nieraz ze sprzeciwem późniejszych 
badaczy (tu należą przykładowo wywody prof. H. Appelta na temat pisma i dyktatu 
dokumentów trzebnickich z 1208 r., nr 115, Kod. dypl. Ś ląska , t. II, nr 130).

Nie msm w tym miejscu zamiaru poruszać sprawy odmiennych odczytów 
i lekcji obu wydawców, choć z przykrością muszę stwierdzić, że p. Appelt dla 
zasady nie cytuje nigdzie wcześniejszych lekcji, uważając tym samym swoje za 
ostateczne i bezapelacyjnie słuszne, nawet w tych wypadkach, kiedy nie był w sta
nie sięgnąć do orygina’öw czy choćby do facsimile.

Wreszcie problem bodaj najważniejszy. W jednej ze swych recenzji z mego 
Kodeksu  prof. dr Henryk Appelt stwierdził, iż niepodobna opracowywać i wydawać 
dokumentów śląskich bez znajomości języka polskiego6. Nie wiem, czy prof. dr 
H. Appelt w ciągu swego 19-letniego pobytu poza Śląskiem języka polskiego się 
nauczył (kiedy go poznałem w 1945 r. we Wrocławiu, po polsku nie rozumiał), a po
sługiwanie się cbcą pomocą czy zasięganie informacji u najbardziej kompetentnych 
osób7 nie zawsze uwieńczone jest pomyślnymi rezultatami. Stąd niekiedy powstają 
w wywodach niemieckiego Wydawcy na temat poglądów polskiej literatury 
(a zwłaszcza podpisanego) zasadnicze nieporozumienia. Tak tedy np. przy omawianiu 
autentyczności dokumentu biskupa Waltera z r. 1149/50 Wydawca niemiecki twierdzi, 
że , Maleczyński . . .  chne eingehende Begründung nunmehr diesem Standpunkt sich 
anschloß” 8. W rzeczywistości jednak przy omawianiu autentyczności tego dokumentu 
n:e tylko w uwagach na wstępie do dokumentu stwierdziłem jasno, że „mylne 
zidentyfikowanie przez Górkę Strzegomia prowadzi do błędnych wniosków”, 
ale nadto w przypisie na s. 69 rzecz raz jeszcze szerzej omówiłem. Z nieznajomości 
języka polskiego wynika jeszcze jeden fakt, mający niekiedy ważny wpływ na pro

5 Por. przykładowo Kod. dypl. Wkpol. t. I, nr 42, 56, 62, 92 i pass. Dodać wy
padnie, że zarówno w wydaniu polskim, jak i w niemieckiej replice kodeksu nie 
uwzględniono dwu dokumentów z 8 I 1207, odnoszących się pośrednio do Śląska; 
por. Kod. dypl. Wkpol.. t. I, nr 53, 54.

6 „Frasmus”, I. c.: „Niemand sollte ohne Kenntnis der polnischen Sprache schle
sische Geschichte treiben”.

7 Informacja udzielona mi swego czasu przez śp. prof. H. F. Schmida z Wiednia.
8 Schles. UB, nr 23, objaśnienia na początku. W tym miejscu pozwolę sobie 

zauważyć, że podniesione przez prof. dra H. Appelta na innym miejscu zbieżności 
dyktatu dokumentu biskupa Waltera i legata Rainera (por. „Ztschr. f. Ostiorsch.”, 
1953, II, s. 568 nn.) nie świadczą w niczym o autentyczności pierwszego.



ponowane przez prof. dra H. Appelta lekcje dokumentów. Nie. uwzględnia miano
wicie Wydawca niemiecki zupełnie (prócz Krzyżanowskiego Mon. Pol. palaeograph.) 
reprodukcji zawartych w wydawnictwach polskich, a w wypadkach kiedy przekazy 
rękopiśmienne były mu niedostępne, opiera się wyłącznie na drukach niemieckich, 
nie zawsze dokładnych9.

Nie mam tu zamiaru spierać się z prof. dr H. Appeltem na temat popraw
ności jego czy moich lekcji, jako że w mym przekonaniu spór taki do niczego 
nie doprowadzi. Tu wszakże chciałbym zwrócić uwagę na szczegół drobny na pozór, 
ale niemniej charakterystyczny. Jeśli dla wydawcy polskiego miejsce przechowania 
archiwaliów wywiezionych z Wrocławia przez ustępujące niemieckie władze fa
szystowskie było nie znane, to dla Rady Naukowej Instytutu Herdera w Marburgu, 
a przypuszczalnie i dla prof. dra Appelta było ono zbyt dobrze wiadome10 11. Choć 
Wydawca niemiecki przy każdym oryginale albo zaznacza wyraźnie „deperditum”, 
albo podaje (za moimi danymi) dawne sygnatury archiwum wrocławskiego, to 
jednak zdaje mi się, że nie wszystkie dane prof. dra H. Appelta odpowiadają obec
nemu miejscu przechowywania śląskich archiwaliów. Tak ma się rzecz dowodnie 
z bullą wrocławską z 1155 r., którą Appelt uważa za zaginioną, a która w rzeczy
wistości była przedstawiona w 1959 r. na wystawie w Monachiumu. Czy to jest 
jedyny wypadek nieścisłości danych archiwalnych p. Appelta, czy jeden z wielu, 
niepodobna mi oczywiście rozstrzygnąć.

Wreszcie ostatnia uwaga pod adresem zarzutów Appelta mnie osobiście obcho
dząca. Wydawca niemiecki zarzuca mi mianowicie ni mniej ni więcej, że dla opra
cowania w tak „fenomenalnym” tempie dwóch tomów Kodeksu Śląska  posłużyłem 
się materiałami b. Historische Kommission für Schlesien, które w liczbie około 
14 000 odbitek fotograficznych zostały w 1944 r. przez niemieckie władze faszystow
skie wywiezione do Stefanowa Wielkiego (Gross Stephansdorf) pod Środą, gdzie 
przetrwały w spokoju wojnę i zostały obecnie rzekomo przeze mnie wykorzystane. 
Aby taki zarzut postawić, trzeba mieć przekonywające dowody. Tymczasem wia
domo, jaki los spotkał w czasie zawieruchy wojennej gros śląskich zbiorów nauko
wych i bibliotecznych (przykładem może tu być Ostinstitut we Wrocławiu czy 
archiwum w Carolath). Stąd też mogę uroczyście zapewnić p. Appelta, że nie tylko 
zbiory w Stefanowie Wielkim były i są mi nie znane, ale co więcej, nie zostały 
dotychczas w ogóle odnalezione. Widocznie podzieliły los wielu innych podobnych 
zbiorów i zabytków kulturalnych. Materiały poniemieckie wykorzystane przeze 
mnie (w skromnych rozmiarach, bo nie przewyższających 25°/o materia’ow opu
blikowanych) zostały przeze mnie dokładnie zestawione w przedmowie do I tomu 
Kodeksu Śląska  i nigdy się z tym nie kryłem. Nie pochodziły one jednak z Stefa
nowa Wielkiego, lecz zostały znalezione w podziemiach gmachu przy ul. Szewskiej 49,

9 Tak np. przy oddaniu tekstu dokumentu Dagome iudex  (oczywiście najnow
sze jego wydanie z faksymilami przez prof. B. Kiirbisównę nie mogło być dostępne 
niemieckiemu wydawcy), dla którego nie cytuje reprodukcji Ptaśnika czy innych 
polskich wydawnictw, ale nawet Monacciego. Stąd odczyt jego budzi pewne za
strzeżenia, jako że oparty jest na druku Holtzmanna z 1919 r.

10 P. Appelt bawił przecież we Wrocławiu do czerwca 1945 r., przypuszczalnie 
on to kierował wywózką archiwaliów i zbiorów bibliotecznych poza Śląsk.

11 Por. U. B u n z e l ,  Haupt- und P farrkirche St. Maria Magdalena zu Breslau, 
Ulm-Donau 1960, Verlag Unser Weg, s. 5: „Die älteste Urkunde . . .  von Papst 
Adrian IV. stammt vom 23. IV. 1155 und wurde in der Austeilung »Die Zeugnisse 
des Evangeliums im deutschen Osten« beim Kirchentag in München 1959 gezeigt”. 
Wiadomo również, że uchodzący dotychczas za zaginiony rkp. Froissarta z b. Biblio
teki Miejskiej (obecnie Uniwersyteckiej) we Wrocławiu odnalazł się ostatnio we 
Frankfurcie nad Menem.



o czym niewątpliwie p. Appelt, jako przebywający we Wrocławiu jeszcze w czerwcu 
1945 r., dobrze wie. Liczę, że po takim wyjaśnieniu sprawy p. Appelt odwoła 
publicznie — tak jak publicznie postawił — swoje w tym kierunku zarzuty.

Karol Maleczyński

A. S a b i s c h, DIE GRABSTÄTTEN DER BISCHÖFE STEPHAN (t 1345) UND 
APECZKO (f 1352) VON LEBUS IN DER BRESLAUER DOMKIRCHE (Wichmann 
Jahrbuch, t. XV—XVI, 1961/62, Berlin, nadb.); t e n ż e ,  DIE ÄLTESTEN BISCHOFS
GRÄBER IM BRESLAUER DOM. STUDIEN ZUR FREILEGUNG DER GRÜFTE 
IM UNTEREN PLANUM DES HOHEN CHORES (NOVEMBER 1950 BIS MÄRZ 
1951) (Archiv für schlesische Kirchengeschichte, t. XX, Hildesheim 1962, s. 125—225).

Jednocześnie z ukazaniem się długo oczekiwanej pracy Marcina Bukowskiego 
o katedrze wrocławskiej1, rozstrzygającej m.in. ostatecznie sporny problem pier
wotnego miejsca budowy romańskiej katedry biskupa Waltera (1149—1169) 1 2 oraz 
dającej na podstawie obszernego materiału dokumentacyjnego obraz dziejów dzi-. 
siejszej budowli po 1945 r., doczekała się publikacji wyczerpująca relacja A. Sa- 
bischa o badaniach nad najstarszymi grobami biskupów wrocławskich, prowadzo
nych na terenie katedry od listopada 1950 r. do marca 1951 r. równolegle do prac 
wykopaliskowych, mających na celu odszukanie śladów wspomnianej świątyni ro
mańskiej.

Część wyników i spostrzeżeń dotyczących grobów biskupów lubuskich: Stefana 
(zm. 1345) i znanego skądinąd kanonika wrocławskiego, a później biskupa, Apeczki 
z  Ząbkowic, ogłosił A. Sabisch wpierw w „Wichmann Jahrbuch”. Zostały one 
powtórzone z małymi zmianami w jego następnym artykule, obejmującym cało
kształt prac wykopaliskowych, wydrukowanym w X X  tomie „Archiv für schle
sische Kirchengeschichte”. Obszerny ten artykuł oparty jest na niesłychanie dro
biazgowo i dokładnie prowadzonych protokołach (w liczbie 37), sporządzanych 
przez Autora w miarę postępowania prac wykopaliskowych. Obejmują one okres 
od 7 XI 1950 r. do 12 VI 1961 r. Fotokopie tych dokumentów w liczbie 33 (od 7 XI 
1950 do 16 IV 1961) znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym we Wro
cławiu (sygn. III bl f2).

Artykuł dzieli się na 5 części, z których najciekawsza jest część trzecia „Ver
lauf und Ergebnis der Freilegungen”, opisująca chronologicznie przebieg odsłonięcia 
15 z kolei grobów biskupich w prezbiterium katedry. Niemal sensacyjnego odkrycia 
dostarczyło odsłonięcie grobowca na głębokości około 4,30 m poniżej posadzki prezbi
terium pod podwójnym grobowcem obu Tomaszów, budowniczych tej części świą
tyni. Znalezione w nim resztki trzech szkieletów identyfikuje Autor z wielkim 
prawdopodobieństwem jako szczątki biskupa Waltera (zm. 1169) oraz dwu jego 
następców na stolicy wrocławskiej, Żyrosława (zm. 1198) i Jarosława (zm. 1201), 
których zwłoki, prawdopodobnie początkowo pochowane w dawnej krypcie romań
skiej, z chwilą je j likwidacji w X III w. przeniesione zostały do wyrastającego

1 M. B u k o w s k i ,  Katedra wrocławska. Architektura. Rozwój, zniszczenie, od
budowa, Wrocław 1962.

2 Zestawienie i omówienie spornych opinii por. u E. W a l t e r a ,  Wo stand der 
romanische Dom des Bischofs Walter 1149—1169? (Archiv für schlesische Kirchen- 
geschichte, t. II, Wrocław 1937, s. 33—56). Dziwi nieco pominięcie tej pozycji 
w spisie literatury u M. Bukowskiego.



z fundamentów nowego prezbiterium. Na uzasadnienie swego poglądu przytacza 
Autor szereg bardzo precyzyjnie i logicznie skonstruowanych wywodów; zastrzega 
się jednak ostrożnie, w przeciwieństwie do M. Bukowskiego, który fakt ten przyj
muje za pewnik3, że , Eine unanfechtbare endgültige Zuweisung der »Gruft in 
der Tiefe« an die Bischöfe Walter, Sirosław und Jarosław ist aus Gründen der 
historischen Methode wohl nicht möglich, als gut vertretbare Annahme könnte 
diese Hypothese jedoch gelten dürfen” (s. 212).

Całość pracy ocenić należy jako cenne uzupełnienie książki M. Bukowskiego, 
który zagadnienie to poruszył jedynie marginesowo, poświęcając mu zaledwie 
kilka zdań. Metodycznie bez zarzutu, odznacza się ona precyzyjną rejestracją fak
tów i ich opisem, co poniekąd równoważy nie zawinioną przez Autora, a przez 
czytelnika bardzo dotkliwie odczuwaną przy tego typu publikacjach, skąpą ilość 
ilustracji.

Alfred Świerk

DIE DEUTSCHE LITERATUR, TEXTE UND ZEUGNISSE, IM VEREIN MIT 
HÉLMUT DE BOOR, RAINER GRUENTER, ALBRECHT SCHÖNE, RICHARD 
ALEWYN, HANS EGON HASS UND BENNO VON WIESE, herausgegeben von 
Walther Killy, München 1963, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, t. III: Das 
Zeitalter des Barock, Texte und Zeugnisse, herausgegeben von Albrecht Schöne, 
s. 1113.

Jedną z największych sensacji wydawniczych ostatnich lat stało się w NRF 
wydanie obszernej antologii oryginalnych tekstów poezji siedemnastowiecznej. Do 
wymienionej publikacji wyzyskano pierwodruki bądź też najwcześniejsze wydania 
tych utworów, wiernie odtwarzając ich pierwotny kształt. Większość z nich czekała 
niemal trzysta lat na ponowny druk. Literatura siedemnastowieczna zepchnięta 
została w XVIII i X IX  w. w cień nowych prądów, szczególnie klasyki niemieckiej, 
i dopiero X X  w. zaczyna w pełni doceniać je j wartości ideowe i artystyczne. 
W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy swoisty renesans tej literatury. Germa
niści wielu krajów przebili się przez mur uprzedzeń i grube warstwy kurzu do 
skarbów siedemnastowiecznego piśmiennictwa i z nie słabnącym zainteresowaniem 
prowadzą poszukiwania, badają jego założenia estetyczne i wymowę ideową, odkry
wając na nowo ten zapomniany i zapoznany świat. Urokowi tej literatury ulegają 
również niektórzy poeci współcześni, świadomie do niej nawiązujący. Wystarczy 
przypomnieć Matką Courage Bertolta Brechta. Utwór ten, jako „Kronika z wojny 
trzydziestoletniej”, stanowi wspaniały przykład twórczego nawiązania do naj
lepszych osiągnięć literatury siedemnastowiecznej, w tym konkretnym wypadku 
do dzieła wielkiego realisty Grimmelshausena, twórcy Przygód Simplizissimusa 
i powieści o wielkiej oszustce i markietance Courasche. Dla przeciętnego czytelnika 
większość dzieł poezji siedemnastowiecznej była jednakże niedostępna. Znał je tylko 
z opisów, streszczeń i przeróbek, w niczym nie oddających czaru oryginałów.

Omawiane wydawnictwo usuwa tę poważną przeszkodę i przyczyni się niewąt
pliwie do dalszego wzrostu zainteresowania literaturą tej epoki. W jednym opa
słym tomie zgromadzono kilkaset utworów, reprezentujących wszystkie gatunki 
piśmiennictwa siedemnastowiecznego: rozprawy teoretyczne o języku i poezji (Hock, 
Opitz, Leibniz, Heidegger), utwory o treści religijnej (medytacje, kazania, modlitwy, *

* B u k o w s k i ,  op. cit, s. 163.



pieśni kościelne, sonety, opowiadania itp.), których autorami byli zarówno wy
znawcy religii katolickiej bądź ewangelickiej, jak i wielcy heretycy i fanatycy; 
poezję dworską reprezentują wiersze, opisy, fragmenty powieści, dramaty (Gryphius, 
Rist, Günther, Lohenstein, Zesen, Hunold i wielu innych); nurt mieszczański i ple- 
bejski przedstawiają w całym swym bogactwie formalnym i ideowym utwory 
Grimmelshausena (powieść Courasche umieszczono w całości), Beera, Reutera, Rie- 
mera, Weisego, Logaua, a także wielu autorów nieznanych. Chciałbym podkreślić 
fakt, że prawie jedna trzecia uwzględnionych w antologii autorów to Ślązacy 
z Opitzem, Cryphiusem i Lohensteinem na czele, którzy zajmują centralną pozycję 
w literaturze XVII w. W książce tej umieszczono również łaciński sonet polskiego 
jezuity, Kazimierza Sarbiewskiego, cenionego przez współczesnych poetę, którego 
utwory chętnie tłumaczono na język niemiecki (m.in. Gryphius).

Zbiór ten dobitnie unaocznia olbrzymi dorobek ideowo-artystyczny literatury 
tych czasów i czyni to chyba lepiej niż niejedna wielotomowa rozprawa, gdyż 
ukazuje prawdziwe oblicze tej literatury, jakże często zniekształcone czy wręcz 
fałszowane przez niektórych uczonych, dopasowujących fakty do swoich życzeń 
i gustów. Wydawcy zwierzają się w przedmowie nie bez zakłopotania, że sprowa
dzenie tej antologii do wspólnego mianownika literatury b a r o k o w e j  jest 
zabiegiem wysoce problematycznym, i mają rację, gdyż wielokierunkowość tej 
literatury, o często wręcz przeciwstawnych tendencjach społecznych, ideowych oraz 
estetycznych, nic wspólnego nie mających z utartym pojęciem „baroku”, jawnie 
temu przeczy. Pozostawienie w tytule antologii terminu „barok” jest więc wyrazem 
ustępstwa ze strony wydawców na rzecz tradycyjnej periodyzacji historii literatury 
niemieckiej.

Omawiana antologia ukazała się jako pierwsza z zaplanowanych siedmiu tomów 
tekstów i dokumentów obejmujących całą literaturę niemiecką. Całość tego monu
mentalnego wydawnictwa pomyślana została jako uzupełnienie do obowiązującej 
na uczelniach zachodnioniemieckich historii literatury niemieckiej de Boora i Ne- 
walda. Szczególną uwagę zwraca wręcz doskona'a strona edytorska tego tomu. 
Wyszukany papier, niezwykle staranny dobór rzadko już dziś używanych czcionek 
drukarskich, bezbłędny druk tych niesłychanie trudnych tekstów oraz wzorowa 
oprawa czynią z tej książki prawdziwy rarytas bibliofilski.

Konrad G ajek

M. S m e r d a, TÉSÍNSKO PŘED POVSTÁNÍM V ROCE 1766, Krajské Naklada
telství v Ostravě, 1962, s. 239, 6 ilustracji, 2 mapy.

Wspólne zainteresowanie dziejami Śląska ze strony uczonych czechosłowackich 
i polskich stwarza od szeregu lat szeroką płaszczyznę twórczej współpracy i wy
miany osiągnięć badawczych. Je j ostatnim, bardzo cennym wyrazem jest monografia 
M. Smerdy, znanego dobrze polskim czytelnikom ‘, dotycząca sytuacji chłopstwa 
na Śląsku Cieszyńskim przed wielkim powstaniem 1766 r.

Konstrukcja recenzowanej pracy nie jest jednolita pod względem formalnym. 
Ujęta bowiem została w trzech niejednakowych rozdziałach, z których pierwszy 
(26 stron) zajmuje się problematyką górnośląską, drugi (157 stron) nosi tytuł iden
tyczny z tytułem całości („Cieszyńskie przed 1766 rokiem”) i stanowi niewątpliwie 
trzon całej rozprawy, trzeci zaś, jeszcze od pierwszego krótszy (20 stron), poświę- 1

1 Por. np. artykuł tego samego autora pt. Opolskie i kozielskie m ajątki kam e
ralne w latach 1666—1727 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XIII, 1958).



eony został sprawom walki klasowej. Narzuca się tu nieodparcie przeświadczenie, 
że rozdział pierwszy pełni jedynie funkcję wstępnych rozważań i mógłby się zna
leźć we wstępie. Rozdział trzeci odróżnia od poprzedzających go wywodów (szcze
gólnie od rozdziału drugiego) nie tylko większa lakoniczność, lecz przede wszystkim 
bardzo skromne wyzyskanie materiałów źródłowych i oparcie się głównie na lite
raturze. Odmienny charakter wywodów tego rozdziału nie pozostawia wątpliwości, 
iż zawarta w nim problematyka nie była tu zasadniczym przedmiotem zaintereso
wania Autora i że potraktował on go tylko jako konieczne uzupełnienie tła. Omó
wienie walki klasowej chłopstwa było nieodzowne zarówno ze względów metodo
logicznych, jak i z uwagi na prawdę historyczną. I tym wymogom Autor uczynił 
zadość.

Inna jednak jest już kwestia, czy słuszna była decyzja zestawienia na równi 
tych trzech rozdziałów, tak bardzo odbiegających rozmiarami i formą. Wynikłe stąd 
dysproporcje można było łatwo usunąć przez podzielenie rozdziału drugiego.

Punktem wyjścia wywodów M. Smerdy jest stwierdzenie licznych związków 
Cieszyńskiego z pozostałym Śląskiem i zasadnicze podobieństwo procesów prze
biegających na tych terytoriach. Następnie po przytoczeniu podstawowych wypo
wiedzi na temat gospodarczych regionów Śląska Autor zajął się szczegółowiej 
kwestią różnic zachodzących między Górnym a Dolnym Śląskiem w czasach roz
winiętego feudalizmu. Przy tej sposobności poddał krytyce poglądy autora niniej
szej recenzji na temat genezy lassyckiego posiadania2. Mimo częściowej jedno
stronności i pewnej przesady3 wywody M. Smerdy są bardzo przekonywające. 
Uzupełniły one moje hipotetyczne4 ujęcie genezy lassyckiego posiadania w sposób 
nader pożyteczny dla poznania przedmiotu. Za szczególnie „zapladniające” uważam 
skonstatowanie ścisłej zależności przekształceń praw chłopów do ziemi i ich sy
tuacji społecznej od stopnia zamożności i w ogóle od ich potencjału gospodarczego 
(s. 28, 32).

Niezwykle obszerny drugi rozdział pracy składa się z siedmiu podrozdziałów. 
Pierwszy został poświęcony wyodrębnieniu regionów Śląska Cieszyńskiego, miano
wicie górskiego i nizinnego, oraz pewnych podregionów, a także ich zwięzłej cha
rakterystyce. W następnej kolejności Autor zajął się (podrozdział drugi) przestrzen
nym rozwojem wielkiej własności na interesującym go terytorium, wychodząc tu 
od rozprzedaży ziem przez zadłużonych książąt cieszyńskich i szczególnie silnie 
podkreślając rozdrobnienie tamtejszych majątków szlacheckich w XVIII w. Trzeci 
podrozdział miał za zadanie ustalić układ sił klasowych na Śląsku Cieszyńskim. 
Autor zastosował w tym celu ciekawą metodę, mianowicie porównywał potencjał 
ekonomiczny gospodarki feudalnej (pańskiej) i chłopskiej, osobno dla wielkiej, 
średniej i drobnej własności feudalnej. Uzyskany rezultat wart był trudu: pozwolił 
bowiem stwierdzić w Cieszyńskiem znacznie większą potęgę feudalów niż na 
terytoriach czeskich oraz płynącą stąd szczególną intensywność przeciwieństw 
klasowych.

2 Podobne wrywody, nieco szersze, choć w pewnych ustępach identyczne, 
M. Smerda uczynił również punktem wryjścia swego interesującego artykułu pt. 
Postavení poddaných ve střední Evropě v období pozdního feudalismu se zřetelem  
k  jejich  právním vztahům k půdě, zwlášlě ve Slezsku (Slovanské historické studie, 
IV, Praha 1961, s. 263—322, szczególnie s. 263—275).

3 Np. stwierdzając akcentowanie przeze mnie czynnika „psychicznego” w ge
nezie lassyckiego posiadania na Górnym Śląsku (s. 15).

4 Por. wyraźne tego rodzaju określenie moich wywodów w samej pracy, 
K. O r z e c h o w s k i ,  Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku 
epoki feudalnej (posiadanie lassyckie), Opole 1959, s. 94.



Wielką własność feudalną interesującego go terenu M. Smerda przedstawił nie 
sumarycznie, lecz na przykładzie cieszyńskich dóbr kameralnych, poświęcając im 
obszerny podrozdział czwarty. W wyborze tego kompleksu zdecydowało wiele czyn
ników, przede wszystkim jednak obfitość źródeł (dla dóbr komory zachowało się 
aż 14 urbarzy z XVI—XVIII w.) i szczególne nasilenie na jego terenie walki kla
sowej chłopstwa. Autor przyjął tutaj metodę systematycznego opisu dochodów. Za
czął od młynów, następnie omówił dochody z czynszów gruntowych (tu ciekawe 
stwierdzenia dotyczące procesu czynszowania), z opłat rzemieślniczych, pańszczyzny 
chłopskie, dochody z gospodarki leśnej, wreszcie opisał też problem puszczania 
ziemi w krótkoterminową dzierżawę, również chłopom. Obraz został uzupełniony 
przez Autora ciekawymi zestawieniami pieniężnych dochodów majątku kameral
nego (w siedmiu czasowych przekrojach), uwagami na temat wysokości plonów 
oraz szczegółowym zestawieniem pogłowia bydła domowego (w dwu przekrojach 
z pierwszej połowy XVIII w.). Podrozdział zamyka bilans dochodów i wydatków 
majątku z 1710 r., zestawiony przez Autora.

Piąty podrozdział został zatytułowany „Gospodarstwo poddańcze w systemie 
pańszczyźnianym”, lecz treść jego wybiega daleko poza zakreślone tym tytułem 
ramy. Nie uszło to zresztą uwagi Autora, jak wynika ze wzmianki zamieszczonej 
na wstępie rozdziału (s. 90—91). Pierwszą, większą część podrozdziału stanowią 
uwagi na temat sytuacji prawnej poddanych. Tutaj najpierw omówiono prawa 
chłopów do ziemi w XVI w. (bardzo ciekawe uwagi o chłopskim prawie spadkowym) 
i ich dalszą metamorfozę, w miarę pauperyzacji chłopstwa i rosnących świadczeń 
feudała na jego rzecz, w postaci załogi. Rezultatem tych przemian, szczególnie 
jaskrawym po wojnie trzydziestoletniej, było przekształcanie się chłopskich praw 
zakupnych (własności podległej) w niezakupne (lassyckie posiadanie). Materiał za
warty w tej części wywodów jest podstawą wcześniejszych twierdzeń Autora na te
mat genezy lassyckiego posiadania. W dalszej kolejności M. Smerda daje ciekawe ze
stawienia praw chłopskich do ziemi w pierwszej połowie XVIII w. z rozbiciem na 
poszczególne warstwy chłopskie, następnie zaś uzupełnia je szeregiem cennych ob
serwacji odnoszących się do faktycznych stosunków chłopskiej własności podległej 
i wiążącej się z nimi praktyki prawnej.

Dopiero po tych uwagach na temat prawnej sytuacji Autor zajął się chłop
skim gospodarstwem jako takim. Omówił najpierw stosunek ziem dworskich do 
chłopskich, wielkość chłopskiego gospodarstwa, jego inwentarz żywy i martwy, na
stępnie zaś próbował ustalić wysokość dochodów gospodarstw chłopskich i ich 
wydatków. Rzecz oczywista, z uwagi na niedostatek źródeł i zupełną wyjątkowość 
informacji tego rodzaju nie było nadziei na osiągnięcie takich rezultatów, jak 
w odniesieniu do wielkiej własności. Mimo, to jednak Autorowi udało się i tutaj 
zgromadzić nieco interesującego, głównie opisowego, materiału.

Następny podrozdział omawia rozwój demograficzny Śląska Cieszyńskiego 
w czasie od XVI do XVIII w. Starannie zgromadzony i krytycznie wyzyskany 
materiał pozwolił Autorowi ustalić pewne prawidłowości, mianowicie zasadniczo 
silniejszy rozwój ludnościowy regionu górskiego niż nizinnego, stagnację procesu 
w XVII w. oraz fakt słabszego ludnościowego rozwoju Cieszyńskiego niż pozosta
łego Śląska. Szczególnie staranną uwagę M. Smerda poświęcił społecznej strukturze 
cieszyńskiego chłopstwa, rozpatrując ją  zarówno w ramach podziału na kmieci, 
zagrodników itd., jak też (wobec ludności pasterskiej) według ich konkretnego 
majątku (pogłowie owiec). Rozważania te w sumie doprowadziły do stwierdzenia, 
że społeczna struktura wsi cieszyńskiej była znacznie bardziej zbliżona do dolno
śląskiej niż do górnośląskiej i wykazywała o wiele silniejsze rozwarstwienie i po



ważniejszy odsetek ludności bezrolnej niż na Górnym Śląsku. Było to oczywistą 
konsekwencją stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju sił wytwórczych w Cieszyń- 
skiem; zagadnieniu temu Autor poświęcił ostatni, siódmy podrozdział. Tutaj po 
ogólnych rozważaniach na temat ludności rzemieślniczej skoncentrował się na 
problemie tkactwa, następnie zajął się bliżej miastami, ich związkiem z produkcją 
terenów rolniczych, następnie zaś problematyką wewnętrznego i zewnętrznego 
rynku.

Wyżej już wspomniano, że trzeci rozdział pracy M. Smerdy poświęcony został 
walce klasowej cieszyńskiego chłopstwa. Omówiono tu trzy podstawowe na tym 
terenie formy walki, mianowicie zbiegostwo, zbójnictwo oraz powstania chłopskie.

Całość zamyka obszerne, syntetycznie ujęte zakończenie. Dodano prócz tego 
wykaz miar i wag obowiązujących w Cieszyńskiem, skorowidze, winiety z map 
śląskiego atlasu Homanna (1736), obrazujące zajęcia ludności kilku księstw śląskich, 
oraz dwie mapy: wyodrębnionych przez Autora regionów gospodarczych w Cie
szyńskiem oraz rozmieszczenia wielkiej własności na tym terenie.

Książka M. Smerdy jest niewątpliwie pozycją cenną. Prócz pewnych zastrzeżeń 
natury konstrukcyjnej, wypowiedzianych wyżej, można by je j jeszcze tylko 
zarzucić nierównomierność w traktowaniu poszczególnych zagadnień. I tak pro
dukcja rolna, gospodarka leśna, pasterstwo są tylko jakby mimochodem wspo
mniane. Autor zdaje się być zasugerowany problematyką dziewiętnastowiecznych 
reform chłopskich (co zresztą pośrednio wynika z treści Wstępu) i dlatego prze
prowadza swe obserwacje przede wszystkim w dziedzinach, w których następnie 
przebiegać będą przemiany zwane procesami uwłaszczeniowymi. W rezultacie czy
telnik odczuwa po ukończeniu lektury pewien niedosyt, ponieważ w jakimś sensie 
brak mu jest gospodarczego obrazu Śląska Cieszyńskiego w czasach objętych mono
grafią M. Smerdy.

Kazim ierz Orzechowski

E. O d o r k i e w i c z ,  ŚLĄSK W ORGANIZACJI POWSTAŃCZEJ W LATACH 
1862—64 (Zaranie Śląskie, 1963, nr 1, s. 3—20).

W artykule Autor na podstawie nowych szczegółów źródłowych, zwłaszcza 
archiwalnych, referuje garść faktów dotyczących głównie organizacji przemytu 
broni i innego sprzętu wojskowego dla powstania styczniowego z terenu przede 
wszystkim Górnego Śląska. W związku z tym omawia działalność niektórych agen
tów (np. Stanisława Maciejewskiego) zajmujących się wysyłką paczek ze sprzętem 
wojskowym do Królestwa. Przedmiot zatem artykułu zakreślony jest bardzo wąsko. 
Żałować należy, że Autor riie omówił tego problemu w innym artykule o tematyce 
bardzo zbliżonej, a opublikowanym wcześniej (Śląsk a powstanie styczniowe, „Za
ranie Śląskie”, 1960, z. 1).

Warto przede wszystkim zaznaczyć, że perypetie agentów związane z przemy
tem broni można by bardzo szczegółowo odtworzyć po dokładnym zbadaniu pa
pierów z procesu berlińskiego w 1864 r., znajdujących się w archiwum w Merse- 
burgu, a zawierających istną powódź informacji na ten temat.

Wąsko zakrojony temat artykułu nie wymagał tak obszernych uwag wstęp
nych, jak je Autor naszkicował. Budzą one zresztą — moim zdaniem — najpoważ
niejsze zastrzeżenia. Np. rozważania co do zamierzeń objęcia powstaniem 3 zabo
rów są czysto hipotetyczne, nie uzasadnione przez Autora żadnymi przesłankami 
źródłowymi. Cytat z książki Sokołowskiego (przyp. 2) przytoczony przez Autora 
nie daje podstaw do takich hipotez. Podobnie bezpodstawne i nie uzasadnione jest



mniemanie, jakoby wyznaczenie zbiórki zagrożonych branką w rejonie Dąbrowy 
Górniczej miało być obliczone na ewentualną pomoc pobliskich ośrodków robot
niczych.

Uzasadnianie zarządzeń policji pruskiej przeciw tajnym przesyłkom broni tym, 
że „polskie ruchy wolnościowe zagrażały w zasadzie całości terytorialnej państwa 
pruskiego”, jest przesadzone i nieadekwatne. Konfiskata tajnych przesyłek broni 
należała po prostu do obowiązków policji pruskiej.

Twierdzenie, że „Prusacy konsekwentnie dążyli do stłumienia wszelkich po
rywów wolnościowych na ziemiach polskich” (s. 6), jest truizmem. Nie widzę też 
bliższego i bezpośredniego związku między tym, co twierdził Bismarck w 1848 r. 
o ewentualności odbudowania państwa polskiego, a zagadnieniem udziału Śląska 
w organizacji powstańczej w latach 1862—1864.

Snucie daleko idących wniosków co do rozwoju świadomości narodowej Pola
ków na Górnym Śląsku na podstawie migracji zarobkowej ze Śląska do innych 
ziem polskich i odwrotnie jest co najmniej problematyczne. A już nie odpowie
dzialne chyba jest twierdzenie, „że Ślązacy stanowili już [tzn. w okresie powstania 
styczniowego] element pod względem narodowym uświadomiony, skłonny do spi
skowania” (s. 6), jeśli podstawą tego sformułowania jest tylko prośba władz ro
syjskich do Rejencji Opolskiej, „aby przy wydawaniu paszportów na wyjazd do 
pracy do Kongresówki uwzględniono jedynie [osoby] politycznie niepodejrzane”. 
To gruba przesada. Władze rosyjskie mogły się zwracać do Rejencji Opolskiej 
z tego rodzaju prośbą „na wszelki wypadek”. W każdym razie znane dotąd źródła 
nie dają żadnych podstaw do twierdzenia, „że Ślązacy stanowili już element pod 
względem narodowym uświadomiony”. Również fakty przytoczone na s. 7—8 nie 
upoważniają do tego, najwyżej zapowiadają początek intensywniejszego procesu 
rozwoju świadomości narodowej Ślązaków.

Cytowane przez Autora źródła (s. 8, przyp. 25) nie dają podstaw do twierdzenia, 
że agitatorzy, o których mowa w pismach urzędowych, działali na terenie Śląska. 
Przypuszczać raczej należy, że byli to agenci powstańczy przewożący broszury pro
pagandowe przeznaczone dla Królestwa. Treść broszur, które uległy konfiskacie, 
wskazuje, że nie były one przeznaczone dla polskiej ludności na Górnym Śląsku 
(por. pismo Rej. Opolskiej z 18 VIII 1861 do nadprezydenta we Wrocławiu, AP 
Wrocław, Nadprezydium Prow. Śląsk. 3.53).

Mieczysław Pater

Z. Gr o t ,  ROK 1863 W ZABORZE PRUSKIM, Poznań 1963.

Książka jest w zasadzie popularnym ujęciem pracy Gentzena, poświęconej 
temu samemu zagadnieniu (F. H. Gentzen, Grosspolen im Januar auf stand, Berlin 
1958). Aby uprzystępnić szerszemu ogółowi polskich czytelników rezultaty jego ba
dań, Grot modyfikuje nieraz opis faktów, wydarzeń, tu i ówdzie stara się skory
gować poglądy Gentzena, posługując się nowym materiałem źródłowym.

Autor postawił sobie za cel scharakteryzowanie w sposób syntetyczny wysił
ków i ofiar społeczeństwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego na rzecz 
powstania styczniowego. Mimo to książka poświęcona jest bez mała wyłącznie 
Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu. Tzw. wówczas prowincja pruska oraz Śląsk 
uwzględnione są w książce nadzwyczaj skromnie. Jest to niesłuszne. Wprawdzie 
pomoc Poznańskiego dla powstania była najznaczniejsza, niemniej udział Prus 
Wschodnich i Zachodnich oraz Śląska w niej był niebagatelny, a w każdym razie



znaczniejszy, niż można by o tym wnosić z książki Grota. Szczegółowe jednak zba
danie tej kwestii w obrębie tych prowincji wymaga jeszcze żmudnych i wnikliwych 
badań archiwalnych. Natomiast czyn powstańczy Poznańskiego jest znany dość 
szczegółowo z dotychczasowej literatury.

Działalność Polaków pod zaborem pruskim na rzecz powstania opisuje Autor 
na tle wewnętrznych konfliktów politycznych w państwie pruskim. Sposób, w jaki 
książka naświetla te konflikty, a także ich powiązanie z postawą różnych kół poli
tycznych w Prusach wobec powstania wydaje się być dyskusyjny, nawet gdy 
uwzględnimy fakt, że publikacja ma charakter popularno-naukowy. Nawiązując 
do polityki Bismarcka wobec powstania, Autor twierdzi, że „Przez zbliżenie do 
Rosji chciał [Bismarck] co rychlej zdławić niebezpieczny bądź co bądź dla Prus 
polski ruch narodowowyzwoleńczy, mogący w razie powodzenia przenieść się także 
na ziemie zaboru pruskiego” (s. 51). Wydaje się, że od początku wybuchu powstania 
styczniowego aż do jego upadku nie istniało obiektywnie niebezpieczeństwo jego 
rozszerzenia się na zabór pruski i Bismarck, kierownik polityki pruskiej, doskonale 
o tym wiedział. Rozdmuchiwał jednak sztucznie alarm o niebezpieczeństwie pol
skim w opinii publicznej, gdyż to ułatwiało mu walkę z opozycją sejmową. 
W związku z tym kilka korpusów wojska zostało wysłanych ku wschodniej gra
nicy. Było to pociągnięcie taktyczne, miało bowiem przekonać wspomnianą już 
opozycję sejmową o konieczności przeprowadzenia reformy wojskowej w myśl planu 
króla i jego ministra Roona. Reforma zaś była głównym punktem sporu między 
rządem a opozycją. Że wysłanie kilku korpusów wojska na wschód taki miało 
sens, wskazuje na to cytowany w książce fragment listu Manteuffla do Roona: 
„Sądzę, że wszelki pretekst do postawienia armii musi być wykorzystany” (s. 52). 
O pretekst więc chodziło, a nie o rzeczywiste zagrożenie państwa pruskiego ze 
strony powstania. Podobny zresztą cel polityczny miało wprowadzenie stanu oblę
żenia w Poznańskiem. W ten sposób stwarzano sztucznie w opinii niemieckiej 
atmosferę niebezpieczeństwa, upoważniającego rząd do podjęcia wszelkich innych 
nadzwyczajnych środków wbrew czy niezależnie od stanowiska opozycji sejmowej 
(por. s. 56).

Nawiązując do konwencji Alvenslebena, Autor twierdzi, że „zaostrzyła ona 
jeszcze antagonizmy partyjne w parlamencie berlińskim” (s. 53). Jest to o tyle 
nieścisłe, że konwencja jedynie przyczyniła się do uzewnętrznienia spotęgowa
nego rzeczywiście na początku 1863 r. napięcia między rządem a opozycją. Źródłem 
jednak tego zaostrzenia była nie sama konwencja, lecz sprawa wspomnianej już 
reformy wojskowej i związana z tym kwestia konstytucyjna. Nic też dziwnego, że 
większość niemieckich posłów z opozycji (zarówno z partii postępowej, jak z le
wego centrum) w czasie „debaty polskiej” w końcu lutego 1863 r. zabierając głos 
w sprawie konwencji nie wypowiedziana się za odbudową państwowości polskiej. 
Ograniczali się oni jedynie do zdawkowych „wyrazów współczucia”, unikając jas
nych deklaracji w tej sprawie. Ciągle jednak w czasie debaty nawiązywano do 
wewnętrznego konfliktu w Prusach, który był główną sprawą w „polskiej debacie”. 
Ten aspekt zagadnienia jest w książce prawie całkiem pominięty, mimo że nawet 
te wypowiedzi posłów, które cytuje Autor (por. rozdz. IV), namacalnie sugerują 
wzięcie takiego aspektu pod uwagę. Tymczasem w rozdziale poświęconym „pol
skim debatom w sejmie pruskim” przemówienia posłów są referowane i streszczane 
tylko pod kątem widzenia ich stosunku do powstania. Jest to punkt widzenia bardzo 
ważny, ale — moim zdaniem — może być w pełni wyjaśniony jedynie w związku 
ze stanowiskiem poszczególnych posłów w sprawie konfliktu wewnętrznego w Pru
sach, tym bardziej że powstanie polskie w „polskich debatach” było sprawą uboczną.



Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że książka przeznaczona jest dla szerszej 
rzeszy czytelników, to wiele sformułowań i twierdzeń w książce o charakterze 
ogólniejszym jest niejasnych. Jeśli Autor twierdzi np., że w związku z wysuniętą 
przez burżuazję pruską kwestią zjednoczenia Niemiec przeciwstawiano się reformie 
wojskowej, to dla nie przygotowanego czytelnika jest to niezrozumiałe. Należałoby 
wyjaśnić, na czym polegał związek między kwestią zjednoczenia a zagadnieniem 
reformy wojskowej. Nigdzie w książce sprawa ta nie została jasno przedstawiona.

Mieczysław Pater

W. Pö l s ,  SOZIALISTENFRAGE UND REVOLUTIONSFURCHT IN IHREM 
ZUSAMMENHANG MIT DEN ANGEBLICHEN STAATSSTREICHPLÄNEN BIS
MARCKS (Historische Studien, z. 377, Lübeck und Hamburg 1960, s. 103).

Niewielka praca historyka zachodnioniemieckiego,' ucznia Waltera Bussmanna, 
ukazała się już przed paroma laty, brak jednak dotąd o niej wzmianki na łamach 
polskich czasopism historycznych1. Jak się wydaje, na Autora duży wpływ wy
warła osobowość mistrza, którego interesują tematy zahaczające o problematykę 
psychologii historycznej (taki charakter ma jego biografia Treitschkego czy dzieje 
pojęcia „żółtego niebezpieczeństwa”).

Punktem wyjścia rozważań Pölsa był znany i parokrotnie omawiany (naj
obszerniej przez Zechlina) problem rzekomych czy prawdziwych planów Bismarcka 
z 1890 r. dokonanie zamachu stanu i zlikwidowania czteroprzymiotnikowego prawa 
wyborczego, o którym wyrażał się w tym czasie zdecydowanie niechętnie. W rozwa
żaniach oparł się Autor w zasadzie na źródłach znanych (nieco nowego materiału 
dostarczyły mu listy Herberta Bismarcka do ojca, przygotowywane do druku przez 
Bussmanna, i akta z archiwum w Marburgu, przy czym znacznie obfitszy ma
teriał tego samego rodzaju znajduje się w Merseburgu), ale starał się w nowy 
sposób wyjaśnić hipotetyczne intencje, „żelaznego kanclerza”.

Sięgnął w tym celu do nakreślenia stosunku Bismarcka do'ruchu robotniczego 
i socjaldemokracji, do tego, co w tytule książki określone zostało terminem „stra
chu przed rewolucją”, a co zostało niemal sfetyszyzowane, jak słusznie stwierdził 
w swojej recenzji Fricke. We wcale ciekawym urywku o związku między polityką 
wewnętrzną i zagraniczną ten „koszmar rewolucji” obok znanego „koszmaru koa
licji” ciągnie się wyraźną nicią. W stosunkach wewnętrznych powodował on, że 
stanowisko kanclerza wobec socjaldemokracji było jakościowo zupełnie odmienne 
od polityki wobec innych partii, choćby wyraźnie zwalczanych. Na tym tle w mo
mencie, gdy w styczniu 1890 r. Reichstag odmówił przedłużenia ustawy antysocja
listycznej, powstało to, co według Pölsa jest prawdziwe w tezie o planach zamachu 
stanu, a mianowicie „Staatsstreichbereitschaft im Sinne einer ultima ratio” (s. 85). 
Tak więc „zamiar dokonania zamachu stanu nie istniał w tym celu, aby przy naj
bliższej okoliczności miał być przekształcony w czyn, ale istniał tylko na wypadek, 
gdyby bezwzględna jego konieczność powstała z otwartej walki przeciw przeraża
jącej go socjaldemokracji, walki prowadzonej w razie potrzeby bez pomocy Reichs
tagu i partii” (s. 99).

Przy całym materiale dowodowym, przytoczonym przez Autora, hipoteza tego

1 Za to analizie poddał ją  D. Fricke na łamach „Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft”, 1961, z. 2, s. 478—481. Ujmujemy jednak nasze uwagi nieco inaczej 
niż ten recenzent.



rodzaju ma to do siebie, że z góry skazana jest na pozostanie hipotezą, równie 
trudną do ostatecznego udokumentowania, jak i ostatecznego obalenia. Mieści się 
w ramach tego „psychologisches Einfühlungsvermögen”, o którym Autor zaraz 
wspomina. Cały zaś wywód o antysocjalistycznej polityce Bismarcka w ciągu 
kilkudziesięciu poprzednich lat, zawierający uwagi i słuszne, i budzące wątpli
wości (obszerniej o tym we wspomnianej recenzji Frickego), nie musi świadczyć 
o zamiarach kanclerza, gdy znalazł się na „łożu śmierci politycznej”.

U podstawy stanowiska Autora leży jeszcze jedno założenie, bardziej zresztą 
ukryte. W historiografii zachodnioniemieckiej bardzo często wysuwana jest teza 
o wczesnym powstaniu w partii socjaldemokratycznej reformizmu. Szuka się 
w niej jak najwcześniejszej genezy późniejszego socjaldemokratyzmu. Autor nie 
ogranicza się do przedstawienia, jak wyglądała partia socjalistyczna w oczach 
Bismarcka, ale zamieszcza także własne uwagi o je j rzeczywistym rozwoju. Stąd 
mocno wątpliwa wzmianka, że ustawa antysocjalistyczna odebrała partii ostrze 
radykalne, bo skoncentrowała uwagę na parlamentach i wyborach (s. 48—49), czy 
stwierdzenie o niesłuszności i „strachu przed rewolucją” (s. 76). Skoro jednak tak 
jest, to Bismarck zamienia się w „ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will 
und stets das Gute schafft”, jeżeli za „dobre” uznaje się odbieranie partii robotni
czej je j rewolucyjnego charakteru. Nawet w 1890 r. cofnął się on przed zastosowa
niem tego ostatecznego środka, który uznawał na wypadek, „gdy domagał się tego 
bezwzględnie interes państwa” (s. 99). Nic dziwnego, że znany historyk Hallgarten 
określił pracę jako typową dla młodego pokolenia historyków zachodnioniemieckich, 
wychowanych w duchu hasła „Bismarck, Bismarck über alles” 2.

Adam Galos

D. F r i c k e ,  BISMARCKS PRÄTORIANER. DIE BERLINER POLITISCHE 
POLIZEI IM KAMPF GEGEN DIE DEUTSCHE ARBEITERBEWEGUNG (1871— 
—1898), Berlin 1962, s. 398.

Autor wielu artykułów i przyczynków, rozrzuconych na łamach paru czaso
pism NRD, opublikował ostatnio obszerną monografię poświęconą działalności poli
tycznej policji berlińskiej, a ściślej mówiąc, je j walce przeciwko ruchowi robot
niczemu. Jakkolwiek o policji pruskiej pisano już wiele razy, zarówno o je j ogólnej 
działalności, jak i udziale w walce przeciwko ruchowi robotniczemu, to jednak 
Autor dotarł do poważnej liczby nowych materiałów z archiwów poczdamskich 
(Brandenburskiego i Centralnego), merseburskiego i amsterdamskiego (Między
narodowego Instytutu Historii Społecznej). Zestawienie tych źródeł jest pokaźne 
(s. 356—367), choć zostało nieco wyolbrzymione przez podawanie osobno każdej 
teczki. Trudno stwierdzić, czy wyzyskane zostały wszystkie materiały. Przypusz
czalnie do zagadnienia współdziałania z policją innych krajów niejedno znalazłoby 
się jeszcze np. w aktach Auswärtiges Amt, pewne drobiazgi mogłyby dorzucić różne 
archiwa prowincjonalne, a dalej także w zespołach wyzyskanych archiwów dane 
o działalności policji są tak rozrzucone, że można by znaleźć różne uzupełnienia. 
Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że zasadniczy zrąb materiału został przez 
Autora zbadany. Pewne znaczenie miała także prasa i publicystyka, ta pierwsza 
wyzyskana zresztą tylko w postaci pojedynczych roczników, a nawet numerów 
z jednego miesiąca. Zestawienie uzupełniają pamiętniki, literatura itp.

2 „American Historical Review”, t. LXIV, s. 804—805.



W tytule pracy wymieniony jest okres 1871—1898. Wydaje się, że słuszniejsze 
byłoby ograniczenie się do lat 1871—1890, ewentualnie doprowadzenie narracji do 
1899 r. Data 1898 r. nie stanowi dla omawianego zagadnienia żadnego momentu 
przełomowego, bo chyba nie można za taki uznać zawarcia między rządami nie
mieckimi układu w sprawie wspólnego obserwowania ruchu anarchistycznego, 
czego Autor zresztą nie sugeruje (s. 303) *. Zresztą rozdział poświęcony okresowi 
po 1890 r. sam Autor nazwał ekskursem (s. 281), a zawiera on jedynie bardzo 
krótki zarys działalności policji w tych latach (s. 281—288), odbiegający charak
terem od poprzednich części pracy, oraz opis afery Leckert—Liitzow—Tausch 
(s. 288—303), już raz obszerniej omówionej przez Autora1 2. Tymczasem data 1890 r., 
w praktyce w znacznej mierze występująca w pracy, narzuca się przez znaczenie 
upadku ustawy antysocjalistycznej, a 1899 r. przez fakty takie, jak zmiana stosunku 
do ruchu robotniczego (koniec prób wznowienia ustawy wyjątkowej, upadek 
projektu „ustawy więziennej”) czy przeobrażenia w samym ruchu robotniczym 
(ogłoszenie książki Bernsteina Przesłanki socjalizmu i zadania socjaldemokracji).

W opisie działalności policji na plan pierwszy wysuwa się problem szpiclostwa, 
stąd opisy wielu z tym związanych afer (choć nie są pominięte i inne formy akcji), 
a skuteczność tej działalności ocenia Autor zdecydowanie nisko. Wprawdzie z dzie
jów polskiego ruchu robotniczego w Niemczech znane są przykłady odmienne3, 
ale inne były warunki działania, a Autor operuje o tyle bogatszym materiałem, 
że trudno nad tym dyskutować.

W całej pracy dominuje materiał faktyczny, nasuwa się niekiedy nawet uwaga, 
że może należałoby w jakiś sposób wyraźniejszy podsumować nagromadzony ma
teriał. Autor pozostawił to czytelnikowi. Może zresztą byłoby inaczej, gdyby 
obszerniej zostały uwzględnione lata po 1890 r., choć i teraz widać, że formy dzia
łania były nieco inne przed 1878 r. i po wprowadzeniu ustawy antysocjalistycznej. 
Przy całym podkreślaniu roli policji w Niemczech bismarkowskich trzeba jednak 
pamiętać, że poza okresem lat 1878—1890 najpoważniejszym je j zadaniem było 
zbieranie informacji. Pod tym względem ciekawe są np. wiadomości o wczesnym 
interesowaniu się policji procesem „linienia” (Mauserung) socjaldemokracji (s. 126). 
Stan wiadomości o ruchu robotniczym nie był w ogóle taki niski, choć zachodziły 
też fakty kompromitujące (np. sprawa zjazdu w Kopenhadze w 1883 r., s. 120 nn.).

Z drobniejszych spraw może dałoby się więcej powiedzieć na temat stosunku 
policji do sądów (poświęcono temu jedynie krótki rozdzialik, s. 209—219). Niekiedy, 
zwłaszcza przy opisie rozwoju socjaldemokracji (np. s. 74—83, 117—121, 129—133), 
Autor odchodzi od tematu, co tylko częściowo da się wytłumaczyć pragnieniem 
przedstawienia skuteczności (a raczej nieskuteczności) działania policji. Czasami 
opisy poszczególnych afer stają się nieco nużące.

1 Dodać warto, że tekst układu i odpowiednie instrukcje zostały szeroko roz
powszechnione wśród crganów administracji pruskiej, a centralnemu biuru policji 
podlega a cała sieć placówek, np. na ziemiach wschodnich we Wrocławiu, Legnicy, 
Bytomiu, Gliwicach, Królewskiej Hucie, Raciborzu, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, 
Gdańsku, Grudziądzu, Elblągu, Szczecinie, Stargardzie, Słupsku i Frankfurcie nad 
Odrą. Materiały, poza wspomnianymi przez Autora aktami z Merseburg a, znajdują 
się także w Polsce, por. Archiwum Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Akta 
Rejencji Opolskiej, Wydz. I, nr 12501, Abwehrvcrschriften gegen Polen, Tschechen, 
Mähren. Juden und anderen lästige Ausländer, Vol. 1, 1872—1912, k. 162—169, 
pismo pruskiego min. spraw wewn. do prezydenta rejencji opolskiej z 28 XI 1898 
i za’ączniki.

2 „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, 1960, z. 7, s. 1579—1603.
8 Per. np. sprawę prowokacji Ihringa-Mahlowa i Naporry, S. K u b i a k ,  Ruch 

socjalistyczny w Poznańskiem, Poznań 1961, s. 174—175, 199.



W pracy znajduje się kilka wzmianek o walce przeciw polskim socjalistom, 
ale są one nieliczne (s. 136, 167, 215—218) i niewiele dodają do tego, co wiadomo 
z dotychczasowych prac Próchnika, Kubiaka i Danilczuka. W indeksie trafiają 
się drobne usterki4.

Przy czytaniu pracy Frickego nasuwają się porównania akcji policji pruskiej 
wobec socjalistów i Polaków. Nie tu miejsce na ich rozwinięcie, ale wydaje się, 
że ukazanie się obszernej książki Bism arcks Prätorianer winno stać się bodźcem 
do opracowania analogicznego zagadnienia, mianowicie form walki policji pruskiej 
przeciw ruchowi polskiemu. Były podobieństwa, ale były także różnice. Mimo 
wielu wzmianek, jakie na ten temat są rozrzucone w różnych opracowaniach, rzecz 
warta jost pełnego omówienia.

Adam Galos

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH, t. I: Październik 1918 — Styczeń 
1920, cz. I, wybrał i opracował Henryk Zieliński, edytorsko przygotował Zygmunt 
Kolankowski, przedmową poprzedził Kazimierz Popiołek, Wrocław—Warszawa— 
—Kraków 1963, s. 453, 1 mapa.

Jest rzeczą zadziwiającą, iż zarówno przełomowe w życiu górnośląskich mas 
ludowych lata przypływu fali rewolucyjnej, jak i okres obfitujący w przejawy 
ruchu narodowowyzwoleńczego w latach 1918—1921 znalazły tak skromne odbicie 
w dziedzinie wydawnictw źródłowych. Przed wojną ukazały się tylko dwa wydaw
nictwa zawierające podstawowy materiał dokumentujący zresztą wyłącznie dążenia 
narodowe ludu górnośląskiego. Mamy na myśli publikacje W. Dąbrowskiego 
i J . Ludygi-Laskowskiegol. Oba te zbiory dokumentów ukazały się w stosun
kowo niedługim czasie po powstaniach i z tego powodu nie mogły objąć źródeł, 
których jeszcze w archiwach nie było. Wykazują one szereg braków, jeśli chodzi 
o poziom naukowy. Dzisiaj trzeba jednak od tych braków abstrahować; wydaw
nictwa te zawierają bowiem przedruki dokumentów, które w wyniku zawieruchy 
wojennej uległy zniszczeniu.

Po wojnie ukazał się tylko jeden godny wzmianki zbiór: Organizacje kom u
nistyczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1918—1922. Materiały źró
dłow e , pod red. M. Antonowa, H. Rechowicza i J . Sochanika, Katowice 1958. 
Publikacja ta, budząca sporo uzasadnionych wątpliwości* 1 2, wskazała przecież do
bitnie na nurt walki społecznej, pomijany dotąd milczeniem, i ukazała nowe, nie 
ruszone dotąd pola badawcze, szczególnie w zakresie początków ruchu komunistycz
nego na Górnym Śląsku.

W tych warunkach Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Zakład Historii 
Śląska Instytutu Historii PAN oraz Instytut Śląski w Opolu przystąpiły do wydania 
drukiem podstawowego zasobu źródeł do historii powstań śląskich. Inicjatywa ta 
spotkała się ze zbieżnymi zamierzeniami ze strony innych instytucji, szczególnie

4 Brak przy Merkowskim oznaczenia narodowości, jak jest przy nazwiskach 
innych Polaków — Morawskiego i Szukalskiego (tak w tekście, w indeksie mylnie 
Szukarski), brak imion (Franciszek i Kazimierz) itp.

1 Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską. Źródła i dokumenty z lat 1918— 
—1922, wyd. W. Dąbrowski, Katowice 1923; M ateriały do historii powstań górno
śląskich, t. I: 1919—1920, wyd. J . Ludyga-Laskowski, Katowice 1925.

2 Zob. recenzję M. Orzechowskiego i J . Pabisza w „Zaraniu Śląskim”, 1959, 
nr 4. s. 121—125.



zaś CA W, które projektowało publikację źródeł do wojskowych dziejów powstań 
śląskich. Przeprowadzona w latach 1957—1958 kwerenda w archiwach krajowych 
przyniosła imponujące wyniki w postaci 18 000 kart do kartoteki. Zebrany materiał 
poddany został daleko idącej selekcji ze względu na swą obfitość, która z góry 
przekreślała możliwość wydania drukiem całości materiału. Kryteria owej selekcji 
przedstawia K. Popiołek, redaktor całości wydawnictwa; według niego celem 
publikacji jest „poprzez wybrane dokumenty jak najlepiej przedstawić, scharakte
ryzować, zilustrować najistotniejsze dla danego okresu problemy, zagadnienia 
i wydarzenia” (s. 8). Objętość wydawnictwa przewiduje się na trzy tomy, przy czym
t. I będzie składał się z 2 części; podzielony też zostanie t. III, obejmujący okres 
plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego.

Tak więc wydawcy postawili przed sobą znacznie skromniejsze zadanie, niż 
tego oczekiwano. A czego oczekiwano? Liczono na to, że ukaże się mniej więcej pełny 
zbiór podstawowych dokumentów dla omawianego okresu, zawierający m.in. nawet 
pewne przedruki dawniejszych zbiorów, które dziś nie są już powszechnie dostępne. 
Sądzono, że nowa publikacja obejmie nie tylko ilustracyjny wybór materiałów, re
prezentujących poglądy i działalność instytucji i osób na kierowniczych stanowi
skach, lecz także i nastroje szerokich mas ludowych, co dałoby się zrealizować 
głównie przez opublikowanie fragmentów krytycznie opracowanych wspomnień 
i pamiętników uczestników powstań; publikacja bowiem tego rodzaju materiałów 
jak dotąd idzie dość opornie w tempie jeden tom na cztery la ta3. Wreszcie spo
dziewano się, że nowe wydawnictwo źródłowe objaśni całość sprawy górnośląskiej 
w omawianym okresie w aspekcie międzynarodowym i wewnętrznym na podstawie 
archiwaliów nie tylko krajowych, lecz i zagranicznych.

Tak się jednak nie stało. Redakcja z nieznanych mi bliżej względów ograni
czyła swe plany do znacznie skromniejszych rozmiarów, co nie może spotkać się 
z uznaniem odbiorców. W szczególności wątpliwość budzi sprawa pominięcia bo
gatych materiałów zawartych w archiwach NRD. Już książka W. Schumanna4 
udowodniła, że pisanie na tematy górnośląskie w omawianym okresie nie jest 
możliwe bez wszechstronnego wyzyskania archiwów NRD. A zatem należało opu
blikować również podstawowe dokumenty z tych archiwów. Ma to szczególnie 
znaczenie dla naszej młodzieży naukowej, dla której przecież archiwa krajowe 
są dostępniejsze niż zagraniczne. Jest to tym istotniejszy brak wydawnictwa, iż 
archiwa w Merseburgu i Poczdamie zostały objęte kwerendą.

Redakcja wydawnictwa miała ambicje nie tylko naukowe, lecz -zamierzała 
zapoznać szersze grono czytelników z podstawowym zestawem dokumentów, ilustru
jących ten wycinek przeszłości. Ten zamiar chybił zupełnie celu, o czym świadczy 
zarówno niski nakład wydawnictwa (800 egzemplarzy), uniemożliwiający prak
tycznie dostęp do niego szerszemu ogółowi czytelników, jak i fakt, że dokumenty 
ogłoszono w oryginalnej wersji językowej bez tłumaczeń na język polski (167 tek
stów niemieckich i 3 francuskie). Próby uprzystępnienia tekstu przy pomocy „Wy
kazu ważniejszych organizacji śląskich”, „Kalendarzyka ważniejszych wydarzeń 
na Górnym Śląsku i dotyczących sytuacji na tym obszarze” oraz mapy „Pierwszego 
powstania śląskiego” (chyba Śląska w okresie pierwszego powstania) nie ratują 
sytuacji. Przypisy rzeczowe dalekie są od .„popadania ... w wykład elementarny, 
niezgodny z ogólnym charakterem wydawnictwa” (s. 27 — Wstęp H. Zielińskiego

3 Pamiętniki powstańców śląskich , t. I, Katowice 1957, t. II, Katowice 1961.
4 W. S c h u m a n n ,  Oberschlesien 1918/19. Vom gemeinsamen K am pf deutscher 

und polnischer Arbeiter, Berlin 1961.



i Z. Kolankowskiego). Okazuje się, że pogodzenie walorów wydawnictwa ściśle 
naukowego, jakim niewątpliwie są Źródła, z popularnonaukowymi względami w tym 
konkretnym wypadku jest raczej niemożliwe.

Przyjrzyjmy się bliżej części I tomu I. Tom ten obejmuje okres od października 
1918 do stycznia 1920 r. Zasady periodyzacji, wyłożone przez redaktora tomu, 
H. Zielińskiego (s. 14—15), wydają się trafne i celowe. Podział tomu na dwie 
części dokonany został w ten sposób, iż cz. I obejmuje materiał dotyczący sto
sunków wewnętrznych, a cz. II — międzynarodowej roli sprawy górnośląskiej. 
Aczkolwiek wiele dałoby się przeciw takiemu podziałowi powiedzieć, sądzę, iż 
sprawę tę uznać należy za nie najistotniejszą.

Omawiana część I tomu zawiera 255 dokumentów w układzie chronologicznym. 
Większość z nich pochodzi z zespołów AP we Wrocławiu (158), 53 — z CAW, 
16 — z tzw. materiałów Grygiera (odpisy akt b. Archiwum Referatu Historycznego 
DOK VII w Poznaniu, sporządzone przez dr Tadeusza Grygiera), wreszcie 28 do
kumentów stanowią przekazy prasowe.

Pewien niepokój budzi zapowiedź redaktora tomu (s. 18), iż część II tomu, 
poświęcona problematyce międzynarodowej, oparta będzie głównie na polskich 
zespołach archiwalnych. Spowoduje to zapewne — utinam falsus vates sim — 
druzgocący prymat ocen i poglądów polskich czynników politycznych, gdy zabraknie 
znowu stanowiska naczelnych władz niemieckich z powodu nieuwzględnienia wy
ników kwerendy w archiwach NRD. W rezultacie otrzymamy, być może, jedno
stronny obraz, nie odzwierciedlający w pełni rzeczywistości.

A jaki obraz rzeczywistości daje I część pierwszego tomu? Redaktor tomu 
położył słusznie nacisk na walkę społeczną, pomijaną dotąd niejednokrotnie mil
czeniem, nie uchylił się jednak od zaakcentowania walki narodowej ludu górno
śląskiego zgodnie z przyjętą powszechnie tezą w naszej historiografii o nierozer- 
walnvm splocie walki społecznej z walką narodowowyzwoleńczą. Najdobitniejszym 
tego splotu wyrazem było pierwsze powstanie śląskie, w którego genezie decydującą 
rolę odegrały postulaty natury społecznej, wyrażające się w wybuchu strajku po
wszechnego 11 VIII 1919 r. Jednocześnie w tym samym okresie istniały spore 
szanse na powodzenie zbrojnego czynu powstańczego®. W świetle zebranych doku
mentów przejawia się ów naturalny związek między obu formami walki, chociaż 
z jednej strony komuniści górnośląscy negowali patriotyzm mas ludowych, trak
tując go jako nacjonalizm, z drugiej zaś strony polski obóz narodowy zdecydowanie 
odcinał się od wszelkiej współpracy z rewolucyjną lewicą, obawiając się niepoko
jów społecznych, strajków, utraty hegemonii w górnośląskim ruchu politycznym 
oraz zwekslowania nastrojów mas w kierunku rewolucyjnym. Chociaż więc zwią
zek między walką o wyzwolenie społeczne i narodowe nie był „ani świadomy, 
ani tym bardziej zamierzony” (s. 21), stanowił jednak obiektywne ogniwo ówczesnej 
rzeczywistości. Oświetlenie genezy pierwszego powstania i ruchu usuwania znie
nawidzonej administracji niemieckiej z przedsiębiorstw, szeroki pogląd na reakcję 
władz i spo’eczeństwa w Polsce wobec pierwszego powstania, snop światła na 
stosunek mocarstw zachodnich do sprawy górnośląskiej, rola i rozwój rad robotni
czych i żołnierskich, rzut oka na przebieg strajku marcowego w 1919 r. — oto 
niektóre tylko problemy, dość gruntownie zilustrowane w omawianym wydaw
nictwie.

Pod względem edytorskim wydawcy natrafili na liczne trudności, wynikające

5 H. Z i e l i ń s k i ,  Węzłowa probłem atyka I powstania śląskiego w świetle no
wych dokumentów  (Zaranie Śląskie, 1961, nr la, s. 188).



przede wszystkim z braku obowiązującej instrukcji wydawniczej dla źródeł X X- 
-wiecznych oraz z faktu, iż sporo dokumentów pochodzi z kancelarii pruskich 
i wojskowych, co spowodowało komplikacje, które spiętrzyły się przed wydawcami 
w wyniku płynności organizacyjnej i chwiejności nomenklatury jednostek wojsko
wych. Trzeba od razu powiedzieć, iż wydawcy wyszli z tego gąszczu perypetii 
obronną ręką: ich publikacja jest czytelna i prosta, opuszczono w niej adnotacje 
kancelaryjne o charakterze ściśle formalnym; zastosowano wyodrębnioną czcionkę 
dla przejrzystego odróżnienia tekstu dokumentu od wszelkich elementów dodanych 
przez wydawców; wyeliminowano wszystkie proste błędy spowodowane przez 
wystawcę bez mnożenia zbytecznych przypisów; przypisy rzeczowe utrzymano 
na rzadko spotykanym poziomie krótkiej, nieszablonowej informacji bez popadania 
z jednej strony w erudycyjny popis, z drugiej w wykład elementarnych wiadomości.

Tu i ówdzie występuje jednak przesadna oszczędność słowa w przypisach 
rzeczowych, co w nie zorientowanym czytelniku może wywołać fałszywe oceny 
i skojarzenia. Tak więc dokument nr 250 zawiera artykuł Stanisława Barczyńskiego 
z listopada 1919 r., głoszący hasla pokoju wewnętrznego i nadrzędności walki 
narodowej nad klasową. Odczuwa się w tym miejscu brak komentarza wyjaśnia
jącego, iż Barczyński w ciągu następnego roku przeszedł z pozycji prawicowych 
na lewicowe, dokonując rozłamu w górnośląskiej PPS we wrześniu 1920 r. i two
rząc Komunistyczną Partię Górnego Śląska. Podobnie przy dokumencie nr 68 nie 
wyjaśniono sprawy „polskiej republiki radlińskiej”, chociaż rzecz prosiła się o istot
ny komentarz.

To samo trzeba powiedzieć o braku komentarzy w takich wypadkach, gdy 
wydawca wybiera z teczki dokumentów jeden lub kilka tylko, zapomina zaś 
w przypisie rzeczowym poinformować czytelników, jaki był finał danej sprawy. 
Tak więc grupę dokumentów nr 136—138, dotyczącą tzw. powstania oleskiego 
w 1919 r., należało zaopatrzyć w informację o procesie przywódców powstania 
i o wyroku®. Podobnie przy dokumencie nr 40, który zawiera list dr Lange, dyrek
tora kopalń w Rudzie, do jego wuja, Ottona Stieblera we Wrocławiu, w sprawie 
niepokojów społecznych w grudniu 1918 r. na Górnym Śląsku, należało zaznaczyć, 
iż Stiebler przesłał rzeczony list do radnego miejskiego dr Wagnera we Wrocławiu 
z propozycją, aby doprowadzić do... zatopienia kopalni na Górnym Śląsku* 7. Takie 
wyjaśnienia ożywiłyby teksty i wpłynęłyby korzystnie na komunikatywność całego 
zbioru.

Na 255 przedstawionych dokumentów 17 nie posiada oznaczonego miejsca 
wydania, aczkolwiek w niektórych wypadkach można to było z dużym prawdo
podobieństwem ustalić.

Dość niewolniczo trzymano się chronologicznego układu dokumentów, chociaż 
można było od tej zasady tu i ówdzie odstąpić. Np. dokument nr 254, zawierający 
sprawozdanie prezydenta rejencji w Opolu z 5 XII 1919 r. i dotyczący sytuacji 
na Górnym Śląsku w okresie od stycznia do marca 1919 r., należało bezwzględnie 
przesunąć na właściwe miejsce, tj. po wypadkach marcowych, których ocenę do
kument zawiera.

Korekta jest na ogół poprawna, chociaż drobne potknięcia występują w do
kumentach nr 167 i 176. Fatalnie od dobrego poziomu korekty odbija dokument 
nr 116. Na jednej tylko stronie niemieckiego tekstu (s. 183) naliczyliśmy cztery 
błędy drukarskie.

" AP Wrocław, RO PrB 305, s. 17 nn.
7 Tamże, CRL 92, s. 165—167.



Wydawnictwo wyjątkowo tylko przedrukowuje teksty już drukiem ogłoszone, 
zaznaczając to zresztą w przypisach. Natomiast przy dokumentach nr 136—138 
przeoczono, iż zostały one już ogłoszone drukiem w tłumaczeniu polskim8.

Czy wszystko istotne znalazło się w omawianej publikacji? Czy nie przeoczono 
niczego ważnego? Przypuszczam, że każdy recenzent postawi redakcji zarzut, iż 
nie uwzględniono pewnych ważnych dokumentów. Niżej podpisany pragnąłby rów
nież wskazać na pewne dokumenty, które powinny były znaleźć się w zbiorze. 
Dokumenty te, na pewno znane wydawcom, nie ostały się, widać, w trakcie selekcji, 
gdyż nie sprostały je j zaostrzonym wymogom (z 2000 dokumentów wybrano 255). 
Moim zdaniem należało jednak opublikować anonimowe sprawozdanie z podróży 
informacyjnej na Górny Śląsk w dniach 16—17 X II 1918 r. (AP Wrocław, CRL 92, 
s. 105), protokół narady we Wrocławiu z 8 II 1919 r. w sprawie sytuacji na wsi 
(AP Wrocław, CRL 240 b.p.), fragment korespondencji urzędowej w sprawie rewo
lucyjnej działalności Walentyna Reymanna z Sierakowa w pow. lublinieckim 
(AP Wrocław, RO I 1689, s. 9—19), fragmenty okólników prezydenta rejencji 
opolskiej z 8 V 1917, 3 III, 2 IV i 31 VIII 1918 (WAP Opole, 1—62 3485, b.p., oraz 
tamże, Amtsbezirk Czarnowanz, t. Polnische Agitation, b.p.), załącznik do raportu 
K. D. Morawskiego z 29 III 1919 pt. „Sytuacja polityczna na G. Śląsku” (AAN 
APad., 703, k. 6), wreszcie fragment doniesień o przygotowywanym we Wrocławiu 
w marcu 1919 r. zamachu rewolucyjnym (AP Wrocław, CRL 28, k. 149 nn.). Mate
riały te — moim zdaniem — mieszczą się w profilu wydawnictwa i ze względu 
na swą wagę powinny były znaleźć w nim miejsce.

Jeżeli w niniejszej recenzji skupiłem uwagę na niektórych brakach i niedo
ciągnięciach, to w żadnym wypadku nie powinno to oznaczać, jakobym ujemnie 
oceniał całość wydawnictwa. Wręcz przeciwnie, omawiana publikacja stoi o całe 
niebo wyżej od wszystkich dotychczasowych zbiorów dokumentów dla okresu 
powstań śląskich. Stwierdzenia tego nie należy traktować jako stereotypowej 
formułki grzecznościowej. Nieprzemijającą zasługą wydawnictwa jest ujawnienie 
szeregu kapitalnych dokumentów, znanych dotychczas niewielkiemu gronu badaczy 
tego okresu, jak i wskazanie na nowe możliwości badawcze.

Życzyć by należało, aby w interesie polskiej nauki publikacja była jak naj
rychlej kontynuowana.

Franciszek Hawranek

B. P u c h  e r  t, DER WIRTSCHAFTSKRIEG DES DEUTSCHEN IMPERIALIS
MUS GEGEN POLEN 1925—1934, Berlin 1963, Akademie Verlag, s. 210.

Książka jest wynikiem studiów nad tematem rozprawy doktorskiej, jaką Autor 
przedstawił w marcu 1961 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Humboldta 
w Berlinie. Praca opiera się na bogatym materiale źródłowym. Źródła archiwalne 
obejmują akta Deutsches Zentralarchiv w Poczdamie (6 zespołów), Deutsches Zen
tralarchiv w Merseburgu (3 zespoły), Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
PRL (4 zespoły), Archiwum Akt Nowych w Warszawie (2 zespoły), Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Katowicach (7 zespołów), Oddziału Terenowego WAP 
Katowice w Gliwicach, Archiwum Państwowego Miasta Wrocławia i Województwa 
Wrocławskiego oraz Powiatowego Archiwum Państwowego w Tarnowskich Górach; 
poza tym w spisie literatury podaje Autor ponad 20 tytułów odnoszących się do

8 F. H a w r a n e k ,  Materiały do powstania oleskiego io roku 1919 (Biuletyn 
Nauczyciela Opolskiego, 1961, nr 1—2, s. 62—68).



źródeł oraz blisko 70 opracowań1. Praca opiera się jednak w pierwszym rzędzie 
na materiale źródłowym: Autor w kilkunastu chyba tylko wypadkach powołuje 
się na literaturę. Na takiej podstawie stworzył Puchert młody historyk NRD, 
książkę, którą obok bezsprzecznych walorów merytorycznych cechuje — trzeba 
to podkreślić w tym miejscu — precyzja formy.

Gdyby w jednym zdaniu określić znaczenie książki, trzeba byłoby stwierdzić, 
że traktuje ona zatarg gospodarczy polsko-niemiecki nie — jak przyjęto w naszej 
literaturze — jako wojnę celną, lecz kompleksowo jako wojnę gospodarczą impe
rializmu niemieckiego (tak należy rozumieć tytuł książki, nie doszukując się w nim 
bynajmniej frazeologicznych upiększeń), który nie dysponuje w latach dwudziestych 
siłą militarną, dlatego też usiłuje złamać swojego przeciwnika uderzeniami ekono
micznymi (nie tylko restrykcjami celnymi, lecz także akcją na forum międzynaro
dowym, dalej prowokowaniem pozbawionej pracy ludności województwa śląskiego 
itp.), wywierając presję w kierunku uzyskania koncesji, jakie narzuca się poko
nanemu siłą przeciwnikowi (sprawa optantów, własności niemieckiej w Polsce, 
w szczególności realizacji reformy rolnej); cel jest podobny jak w każdej wojnie 
imperialistycznej — inne tylko środki. Określeniu „wojna gospodarcza” możemy 
chyba nadać prawo obywatelstwa w naszym piśmiennictwie naukowym.

Spośród wielu ciekawych, lecz dyskusyjnych problemów chcemy wydobyć przy 
okazji niniejszej recenzji przede wszystkim szereg spraw śląskich, gdzie wypowia
dane przez Autora sądy nie zawsze wydają się bezsporne. Trudno np. zgodzić się 
z tym, że „najbardziej szkodliwe skutki tego konfliktu koncentrowały się na 
Dolnym i Środkowym Śląsku” (s. 103, podobnie 104), a w odniesieniu do Polski, 
że jako pierwsze dotknięte zostały skutkami wojny gospodarczej niemieckie koła 
handlowe w zachodniej Polsce (s. 44). Skutki wojny gospodarczej odczuła chyba 
przede wszystkim słaba ekonomicznie Polska, a gdy chodzi o Niemcy, to — śmiem 
twierdzić — położony na peryferiach rynku niemieckiego Górny Śląsk. Autor 
zdaje się być przytłoczony boomem górnictwa bytomsko-gliwickiego po zamknięciu 
granicy polsko-niemieckiej i nie dostrzega, że wojna gospodarcza poważnie zde
zorganizowała procesy produkcyjne niemieckiego przemysłu metalurgicznego w tej 
części Górnego Śląska.

Puchert neguje np. znaczenie obrotu w zakresie obróbki uszlachetniającej mię
dzy obydwoma częściami Górnego Śląska (s. 29). Tymczasem właśnie autorzy nie
mieccy skarżą się, że Polska w odpowiedzi na sankcje niemieckie uniemożliwiła 
kontynuowanie wymiany półproduktów między przedsiębiorcami jednej i drugiej 
części Górnego Śląska, gdyż nie zezwoliła na wywóz ich w celu dalszej obróbki

1 Z pominiętych prac niemieckich można wymienić: H. Ne g e l ,  Die deutsch- 
~polnischen Verkehrsbeziehungen, Königsberg 1938; G. S c h e r p k e ,  Die Entwick
lung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen unter Berücksichtigung der 
Ausbaumöglichkeiten, Berlin 1936 (dysertacja Technische Hochschule); O. S c h e i 
der ,  Die Frage der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Polens, Königsberg 1933; 
P. H. S e r a p h i m ,  Der polnisch-englische K ohlenkam pf in Nordeuropa und seine 
wirtschaftliche Bedeutung (Osteuropa, listopad 1934); E. S t o r m, Geschichte der 
deutschen Kohlenwirtschaft 1913—1926, Berlin 1926; t e n ż e ,  Kohlenwirtschaftliche 
Betrachtungen zum deutsch-polnischen Zollkonflikt (Wirtschafts-Dienst, 21 XII 
1928, nr 51); t e n ż e ,  Lage und Entwicklungsmöglichkeiten des nieder schlesischen  
Steinkohlenbergbaus, Berlin 1935; P. Z i e g e r ,  Die Entwicklung der oberschlesischen  
Kohlenproduktion und des Kohlenabsatzes nach der Teilung Oberschlesiens im Ver
gleich zu Vorkriegszeit, Greifswald 1926. Z polskich prac brak: Z. B a r a ń s k i ,  
N iemiecki tranzyt kolejow y przez Polskę w latach 1919—1928, Poznań 1957; Z. M i- 
d u c h, Polska polityka celna i traktatowa, Warszawa 1924; W. J. P i a s e c k i ,  
Tranzyt niem iecki przez Polskę, Toruń 1935.



na zachodnim Górnym Śląsku, gdzie miały one przyjąć postać produktu gotowego. 
Uderzało to oczywiście w przemysł maszynowy przyznanej Niemcom części Górnego 
Śląska. Niemcy, przeciwdziałając analogicznymi pociągnięciami, uderzały oczywiście 
znów w przemysł swojej części Górnego Śląska, zabraniając wywozu półproduktów 
do Polski, gdzie na Górnym Śląsku przemysł ten posiadał od dziesięcioleci możli
wości dalszej ich obróbki; w szczególności dotyczyło to przemysłu metali nieże
laznych 2.

Pozwolę sobie przytoczyć tu dalej jeszcze nie znane skądinąd gorączkowe próby 
sprzedaży Zieleniewskiemu przez Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke unieru
chomionych po czerwcu 1925 r. urządzeń do produkcji blachy, która — podobnie 
jak wiele innych produktów — nie wytrzymywała teraz konkurencji na rynku 
niemieckim 3.

Niezależnie od boomu węglowego przemysł ciężki zachodniego Górnego Śląska 
był — ze względu na swoje geopolityczne położenie (Sackgassenlage) — w tym 
samym stopniu co inne narażony na ujemne skutki wojny gospodarczej (to był 
chyba też jeden z czynników, które skłoniły Willigera do wystąpienia z gliwickiego 
Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, gdy Związek uparcie trwał 
na stanowisku utrwalenia napięcia ekonomicznego między Polską a Niemcami; 
zob. s. 63). Wojna celna nie tylko skłoniła ten przemysł do szukania możliwości 
eksportu kapitału (przykład przytoczony wyżej z Zieleniewskim), lecz przyczyniła 
się do przyspieszenia centralizacji kapitału w obydwu częściach Górnego Śląska 
(Puchert dotyka tych zagadnień na s. 29): charakterystyczne są tu dwie daty, 
mianowicie 12 VI 1925 — wybuch wojny, i 19 VI 1926 — powstanie koncernu 
Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke w wyniku fuzji Obereisen z koncernem 
Donnersmarcka, przeciwko czemu obydwie strony poprzednio wykazywały daleko 
idący opór. I tutaj jednym z czynników był fakt, że w nowym koncernie można 
będzie prowadzić kooperację w ramach niemieckiego obszaru celnego na Górnym 
Śląsku, gdy dotychczas oba koncerny prowadziły tę kooperację z zakładami w pol
skiej części Górnego Śląska. »

W odniesieniu do polskiej części Górnego Śląska za mało chyba podkreślone 
zostało opanowanie go przez kapitał niemiecki i wpływ tego faktu na przebieg 
sporu gospodarczego. Jeżeli Autor pisze, że katowicki Oberschlesischer Berg- und 
Hüttenmännischer .Verein był cząstką „opinii strony polskiej” (s. 59), to chyba 
wymaga to jakiegoś niedwuznacznego komentarza, tym bardziej że Autor przyj
muje to spostrzeżenie za dobrą monetę; skoro jako „mężowie zaufania” strony 
polskiej jadą do Berlina tacy ludzie, jak Geisenheimer czy Williger (s. 126, 127), 
to chyba też trzeba tu jeszcze „postawić kropkę nad i”.

Obok tych polemicznych uwag w odniesieniu do Górnego Śląska chciałbym 
jednak równocześnie przytoczyć dwie ciekawe tezy Autora. Pierwsza dotyczy 
jeszcze jednego czynnika, który wysunął Autor opierając się na niemieckich mate
riałach archiwalnych w określaniu determinanty stanowiska Francji w sprawie 
Górnego Śląska w okresie wersalskim. Chodzi o nadzieje Francji, że Polska jako 
sukcesor caratu w niektórych dziedzinach prawno-gospodarczych („prawo” do re
paracji) zwróci część pożyczek udzielonych przez kapitał francuski caratowi: dzier

2 N e u h a u  s, Die schlesische Weiterver arbeitende Eisenindustrie (Schlesien, 
wyd. Bruno Salomon, Berlin 1926, s. 132); z innych autorów: K. A l b a c h .  Ober
schlesiens heutige Gestalt. Kohle und Eisen im W iederaufbau und W irtschaftskampf, 
1929; D e u t s c h ,  Die oberschlesische Montanindustrie vor und nach der Teilung 
des Industriebezirks, Bonn 1926, i inni.

3 AP Katowice, OT Gliwice, zespół Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke 426, 
k. 78—81.



żawa kopalń skarbowych w województwie śląskim kapitałowi francuskiemu nabiera 
tu jeszcze jednego, nowego aspektu. Druga ciekawa teza zawiera się w zdaniu, 
że geneza wojny gospodarczej tkwi w walce konkurencyjnej, jaka jeszcze przed 
I wojną światową toczyła się między górnictwem śląskim i nadreńsko-westfalskim; 
teza ta wygląda tym ciekawiej, gdy początek wojny gospodarczej zestawimy z koń
cem okupacji Ruhry przez aliantów (s. 59, 65).

Wreszcie kilka słów na temat roli handlu polsko-radzieckiego na tle wojny 
gospodarczej. Puchert kilkakrotnie pisze o uzależnieniu handlu zagranicznego Polski 
od byłych państw zaborczych, pomija jednakże -w tym kontekście (s. 33, 49) sprawę 
handlu polsko-radzieckiego, aczkolwiek w wielu innych miejscach pisze o poten
cjalnej roli polsko-radzieckich kontaktów gospodarczych (m. in. w związku z zado
woleniem nastawionego kiedyś na rynek wschodni łódzkiego przemysłu włókien
niczego, s. 98). Chodzi jednakże nie tylko o potencjalne znaczenie tego handlu. 
Rola wymiany handlowej z ZSRR w okresie kryzysu lat trzydziestych, szczególnie 
przemysłu hutniczego na Śląsku, jest zagadnieniem na ogół znanym; żaden bodaj 
z autorów nie pisał jednak o podobnej roli tej wymiany w drugiej połowie lat dwu
dziestych. W tym okresie eksport Polski do ZSRR4 kształtował się następująco:

Co złożyło się na ów wzrost wolumenu w eksporcie polskim do ZSRR w naj
gorętszym okresie polsko-niemieckiej wojny gospodarczej? Zadecydował o tym wę
giel kamienny, którego eksport z Polski do ZSRR wynosił (w tonach):

Okazuje się, że rynek radziecki był w stanie przyjąć część polskiego węgla, 
a więc artykułu, który leżał u źródeł wojny gospodarczej: chodzi w tym wypadku 
o sprawę jak najbardziej interesującą przemysł górnośląski.

Na zakończenie uwaga polemiczna z szerszego nieco punktu widzenia. Wydaje 
się, że Autor upraszcza zagadnienia związane z Piłsudskim. Sprawa germano- 
filskiego stanowiska Piłsudskiego i dalszego trwania wojny celnej (s. 107) potrakto
wana jest chyba za mało głęboko — prawie publicystycznie; również wniosek, wy
ciągnięty ze znanego listu Piłsudskiego do Wasilewskiego (z 6 II 1919), że Piłsudski 
chciałby Niemcom odstąpić „korytarz” (s. 174), jest bezpodstawny — „korytarz” 
był właśnie owym „podarunkiem Koalicji”.

I jeszcze jedno drobne sprostowanie, gdyż określenie „Jaworczno (Polnisch- 
-Oberschlesien)” trudno uznać za błąd drukarski (s. 105): chodzi o Jaworzno w woj. 
krakowskim.

W sumie należy powiedzieć, że historiografia NRD wystąpiła z pozycją wartą 
przedstawienia szerszym kręgom polskich czytelników, którzy takiej monografii 
wojny gospodarczej polsko-niemieckiej jeszcze w języku polskim nie mieli.

1924/25 — 26,9 tys. ton — 35 788 tys. rubli
1925/26 — 186,5 „ „ — 34 074 „
1926/27 — 353,8 „ „ — 46 397 „
1927/28 — 44,6 „ „ — 25 682 „

1924/25 — —
1925/26 — 179 907

1926/27 — 319 926 
1927/28 — 9 103

Andrzej Brożek

Vniesznaja torgowla SSSR za 1918—1940 gg, Moskwa 1960, s. 708.



DOLNY ŚLĄSK W ŚWIETLE DOKUMENTÓW NIEMIECKICH Z LAT 1926— 
—1939, opr. K. F i e d o r .  — (Documenta Silesiae, z. 2), Wrocław 1963, s. 160.

Zebrane dokumenty przez K. Fiedora są drugą ciekawą pracą źródłową z serii 
..Documenta Silesiae” w odniesieniu do dziejów Dolnego Śląska1. Praca składa się 
z dwu części. Część pierwszą stanowi dosyć wyczerpujący wstęp, część druga za
wiera dokumenty.

We wstępie Autor w sposób rzeczowy podaje fakty i naświetla ogólne położenie 
miast i wsi dolnośląskich. Mówi o regresie gospodarczym przemysłu i rolnictwa, 
upośledzonej gospodarce Śląska pod rządami III Rzeszy, Śląska, będącego „śmietni
kiem” Rzeszy, wegetującego z dnia na dzień, bez perspektyw rozwoju mimo dużego 
potencjału Niemiec w stosunku do innych państw Europy. Ożywienie gospodarcze 
nastąpiło tu dopiero po napaści na Polskę kiedy na Śląsku przystąpiono do rozwoju 
przemysłu zbrojeniowego, co jednak z drugiej strony przyniosło likwidację przed
siębiorstw rzemieślniczych. Wstęp kończy Autor podkreśleniem dużego znaczenia 
ziemi śląskiej w Polsce Ludowej jako terenów najbardziej uprzemysłowionych 
mimo przejęcia ich w stanie ogromnego zniszczenia. W kilkunastu zdaniach, po
partych wymownymi liczbami, w umiejętny sposób przedstawia K. Fiedor rozwój 
Śląska w Polsce Ludowej pod względem ekonomicznym, demograficznym i oświa
towym.

Część druga zawiera dokumenty dotychczas nie publikowane. Pod względem 
terytorialnym obejmują one byłą rejencję wroc'awską. Nie do wszystkich jednak 
powiatów odnaleziono materiały, mimo to źródła opublikowane w zbiorze dają 
doskonały przekrój stanu tych ziem, mówiąc o położeniu gospodarczym powiatów 
leżących na glebach dobrych, terenach górzystych oraz nadgranicznych. Dokumenty 
■dostarczają także wiadomości o położeniu gospodarczym Wrocławia i kilku innych 
miast śląskich.

Zasługą Autora jest to, że z zebranych archiwaliów wrocławskich wybrał ma
teriały istotne, odnoszące się do szerszych zagadnień, zawierające dane statystyczne 
i faktograficzne pierwszorzędnej wagi w odniesieniu do zagadnień śląskich okresu 
międzywojennego.

A teraz kilka uwag na marginesie wydawnictwa. Autor wskazuje na regres 
gospodarczy Dolnego Śląska stwierdzając, że sytuacja ta była nawet na rękę kapi
talistom zachodnich i środkowych Niemiec, którzy czerpali ze Śląska siłę roboczą, 
potrzebną do rozwoju przemysłu na ich terenach. Trzeba także dodać, że pozby
wali się w ten sposób konkurenta, jakim stać by się mógł dla nich przemysł śląski. 
Podobnie na stopniowej pauperyzacji chłopa zyskiwali miejscowi właściciele ziem
scy, co zaznacza się na Dolnym Śląsku wyraźnym wzrostem wielkiej własności
0 powierzchni przekraczającej 100 ha. Fakt ten potwierdza wysunięty przez Autora 
wniosek o pauperyzacji rolnictwa (s. 13, 14) i zadłużeniu. W 1907 r. na Dolnym 
Śląsku gospodarstw liczących ponad 100 ha było 2110, w 1925 r. — 2208, a w 1933 r. 
już 2643. Z drugiej strony widzimy zmniejszanie się ilości gospodarstw o po
wierzchni od 2 do 5 ha. W 1907 r. gospodarstw tych było 45 109, w 1925 r. — 42 709, 
a w 1933 r. — 33 259 1 2. Dane dotyczące zwiększania się wielkiej własności i zaniku 
gospodarstw chłopskich, zaczerpnięte z urzędowych statystyk niemieckich, potwier
dzają treść materiałów publikowanych przez Autora.

1 Pierwsza ukazała się w opracowaniu Mariana Orzechowskiego pt. Ludność 
Polska na Dolnym Śląsku w latach 1918—1939, Wrocław 1958.

2 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, R. LVI, Berlin 1937, s. 76,
1 R. L, Berlin 1931, s. 50.



Dużo miejsca poświęca K. Fiedor problemowi ucieczki ludności z terenów 
„niemieckiego wschodu”, wspominając zarazem o pracach H. Rogmanna (s. 6), który 
zajmował się wychodźstwem ze Śląska na zachód. Należy jeszcze dodać, że w jednej 
z prac H. Rogmanna3 4 o wyludnianiu Śląska znajduje się notatka tej treści, że 
praca ta nie ma być udostępniana publiczności. Chodziło bowiem o to, aby ze 
względów propagandowych o faktycznym stanie wyludniania się Śląska wiedziało 
jak najmniej osób. Wychodźstwo jednak przybrało bardzo duże rozmiary i problemu 
tego nie dało się ukryć. Już wcześniej ludność masowo opuszczała Śląsk, o czym 
świadczą następujące liczby, dotyczące zmniejszania się ilości mieszkańców na km2:

Powiat 1871 r. 1925 r. Straty w %

Namysłów 108 60 44
Lubin 94,5 72 23,5
Syców 138 108 22
Milicz 125 97 22
Wołów 102 81 21*

Przeciwdziałać wyludnianiu się, zwłaszcza wsi, miała też między innymi akcja 
osadnictwa, przeprowadzana od 1919 r. Osadnictwo to przebiegało bardzo powoli 
i nie miało większego znaczenia dla zahamowania emigracji ze wsi dolnośląskiej 
do zachodnich Niemiec. W latach 1919—1929 (nie wliczając obrotu ziemią między 
gospodarstwami, który nie miał żadnego wpływu na emigrację ludności) na Dolnym 
Śląsku powstało najwięcej (464) nowych gospodarstw do 1 ha. Znaczna część tych 
gospodarstw (185) leża’a w powiecie wrocławskim5 6. Były to najprawdopodobniej 
działki i ogródki, nie stanowiące w każdym razie samodzielnych gospodarstw. Nie 
miały też z tych względów wpływu na ucieczkę ludności ze wsi. Mimo to osad
nictwo było kontynuowane ze względów politycznych. Nie wchodziły w grę efekty 
ekonomiczne. Świadczy o tym fakt największego nasilenia osadnictwa w latach 
1919—1936 w prowincjach wschodnich i południowej części Półwyspu Jutlandzkiego, 
Szlezwiku-Holsztynie. Mówi o tym następujące zestawienie wyników przeprowa
dzonego osadnictwa w latach 1919—1936:

Prowincja Liczba
gospodarstw

Powierzchnia 
ogółem w ha

Prusy Wschodnie 13756 170354
Pomorze 1C840 170802
Dolny Śląsk 7041 70235
Górny Śląsk 3606 33042
Szlezwik-Holsztyn 6096 84517
Dla porównania
Westfalia 1203 6576
Hesja-Nassau 521 2580
Nadrenia 365 3241*

3 H. R o g m a n n ,  Die Bevölkerungsentwicklung im preussischen Osten in den 
letzten hundert Jahre, Berlin 1936, przed s. tyt.

4 R. R u e c h e l ,  Zehn Jahre landwirtschaftliche Siedlung in Schlesien (Jahrbuch 
für Wirtschaft Verwaltung und Kultur Niederschlesiens, 1930, s. 158).

5 Tamże, s. 182.
6 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, R. LVI, 1937, s. 84—85.



Powyższe liczby są bardzo wymowne. Nasuwają wniosek o szczególnej opiece 
osadnictwa na terenach „zagrożonych” przez Polaków i Duńczyków.

W zakończeniu należy podkreślić, że praca K. Fiedora spełni doniosłą rolą 
w poznaniu dziejów Dolnego Śląska w czasach nie tak odległych, lecz często mało 
znanych. Praca zawiera materiały, które rozwiewają mit o rzekomym rozkwicie 
gospodarki na Śląsku w Trzeciej Rzeszy, utrzymujący się jeszcze dziś w Niemiec
kiej Republice Federalnej.

S. Pajączkow ski

Z. D u l c z e w s k i ,  A. K w i l e c k i ,  SPOŁECZEŃSTWO WIELKOPOLSKIE 
W OSADNICTWIE ZIEM ZACHODNICH, Poznań 1962, s. 228.

W przeciwieństwie do wielu innych studiów socjologicznych podejmujących 
zagadnienia osadnictwa oraz adaptacji i integracji społecznej na ziemiach zachod
nich i północnych w recenzowanej pracy położono nacisk na historyczne aspekty 
migracji, je j formy organizacyjne oraz działalność przygotowawczą, podejmowaną 
na „ziemiach starych”. Autorzy wyszli ze słusznego chyba założenia, że „źródeł 
wielu zjawisk społecznych zachodzących w procesie tworzenia się nowego społe
czeństwa na ziemiach zachodnich, zwłaszcza w pierwszym • okresie osadnictwa, 
szukać należy właśnie na »starym miejscu«, w celowych poczynaniach 
i pomysłach organizatorów akcji przesiedleńczej oraz w układach spe
cyficznych sytuacji społecznych związanych z motywami, tradycją i geografią 
ruchów migracyjnych” (s. 5). Jednym z celów Autorów było także dążenie do wy
pełnienia luki w przedstawianiu ciągłości polskiego osadnictwa na ziemiach za
chodnich i .północnych. Stąd też w dużym stopniu uzasadnienie wyboru Wielko
polski. która „w ciągu całego Tysiąclecia odgrywała szczególną rolę w zakresie 
stosunków i powiązań państwa polskiego z ziemiami zachodnimi” (s. 6). Ten 
uboczny — chociaż w istocie rzeczy nader istotny — cel łączy się jak najściślej 
z poglądem Autorów na charakter i genezę powojennych ruchów migracyjnych. 
Sądzą oni także, że przykład udziału społeczeństwa wielkopolskiego „może po
służyć do sprostowania zakorzenionego dość mocno poglądu, że osadnictwo na 
ziemiach zachodnich w 1945 r. miało charakter żywiołowy i nie zorganizowany” 
(s. 6).

Wybór celów i założenia teoretyczno-metodologiczne przesądziły w pewnej 
mierze o układzie pracy. W części ogólnej „Socjologiczne aspekty migracji wielko
polskich na ziemie zachodnie” (s. 13—60) omówiono podstawowe zjawiska wystę
pujące w procesie migracji wielkopolskich (tradycje zachodnie w świadomości 
społeczeństwa wielkopolskiego, osadnictwa przygraniczne oraz ruch patronatów), 
a w części szczegółowej „Instytucje i organizacje społeczne — ich rola w osadnic
twie ziem zachodnich” zaprezentowano materiał faktograficzny, stanowiący pod
stawę dociekań teoretycznych w części pierwszej. Autorzy wyzyskali dość obszerny 
materiał archiwalny, prasę lokalną oraz materiał pamiętnikarski, a częściowo an
kiety i wywiady. Nie negując reprezentatywności wyzyskanego materiału, nie sposób 
wszak nie zwrócić uwagi na niedopuszczalne pominięcie źródeł proweniencji cen
tralnej (partyjnej i rządowej), prowadzące niekiedy do zachwiania proporcji i wy
krzywienia obrazu opisywanej rzeczywistości.

Szczególną rolę Wielkopolski w zasiedlaniu i zagospodarowaniu ziem zachodnich 
i północnych wiążą Autorzy z silniejszą niż w innych ośrodkach Polski „tradycją 
zachodnią”, lepszą znajomością zagadnień nadodrzańskich i nadbałtyckich, a przede


